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
Colla Gegantera del Casc Antic
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
Falcons de Barcelona
Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda
Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume de Barcelona
Pessebristes de Ciutat Vella – Escola Taller de Pessebres de Barcelona
La Moixiganga de Barcelona
Coral Sant Jordi
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FEDERACIÓ D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL
DE BARCELONA VELLA I LA CASA DELS ENTREMESOS

Memòria d’activitats 2018

Programes de treball:
1. Difusió de la cultura popular d’arrel tradicional catalana i singularitat barcelonina.
2. Produccions i coproduccions de La Casa dels Entremesos o amb La Casa.
3. Produccions externes i de promoció: festes, trobades, mostres, tradicions.
4. Imatgeria festiva: gegants, bestiari, titelles i altres.
5. Suport, promoció i col·laboració a les entitats i a les produccions dels associats.
6. Treball en xarxa: Cases de la festa, produccions de col·laboració
7. Pla de viabilitat de la FECPiTBV i LCdE.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

1. VISITES LLIURES A LA CASA DELS ENTREMESOS
Visites lliures amb un total de 38.550 persones.

Un lleuger ascens respecte al 2017 en visites lliures, també amb un augment en 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’orígens diversos, l’estat espanyol, països europeus, Àsia, Àfrica,
Amèrica Llatina, Nord i Centre Amèrica i Oceania.
Comparativa visitants 2017 - 2018
MES / ANY
Visitants Gener
Visitants Febrer

2017
2.675
2.472

2018
2.293
2.495

2.538

2.940

3.068

3.023

2.827

4.131

3.255

3.927

3.004

2.927

1.258

1.313

(tancat del 1 al 3 i per les Festes de la
Mercè)

2.698

3.396

Visitants Octubre

2.815

3.688

Visitants Novembre

2.889

3.294

Visitants Desembre

5.439

5.123

Total visitants any

34.938

38.550

Visitants Març
(tancat per Setmana Santa)

Visitants Abril
(tancat per Setmana Santa)

Visitants Maig
(tancat el dia del treballador)

Visitants Juny
(tancat per Sant Joan)

Visitants Juliol
Visitants Agost
(tancat del 16 al 31)

Visitants Setembre

4

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

2. PORTES OBERTES
3 Jornades de portes obertes, amb un total de 3.124 participants.
-

La Nit dels Museus. Dissabte 21 de maig. Visitants: 803.
Portes obertes a les exposicions permanents d’imatgeria i festiva i a les
exposicions temporals de 19.00 h a 01.00 h, amb visites teatralitzades i conta
contes cada hora.

-

Festa del Corpus. Catifa de floral “100 anys dels Gegants Nous de la
Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona”. Dijous 31 de maig. Visitants:
817.
Portes obertes a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i a les
exposicions temporals, i catifa de flors al pati.

-

Dia de l’Associacionisme Cultural. De divendres 1 a diumenge 3 de juny.
Visitants: 1.504.
Portes Obertes a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals de La Casa dels Entremesos i Catifa floral “100 anys
dels Gegants Nous de la Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona” al pati,
titelles tradicionals, visites teatralitzades i activitats especials de les entitats
associades i residents.

3. VISITES CONCERTADES, GUIADES O TEATRALITZADES

44 Visites lliures concertades amb 958 participants.
28 Visites guiades 609 participants.
3 Tallers producció LCdE amb 147 participants.
5 Visites teatralitzades amb 177 participants.
Un total anual de 1.891 participants en les diferents activitats.

Gener

-

Visita guiada en anglès per a alumnes de l’Arcady University. Dimecres
10. Usuaris: 26 entre mestres i alumnes. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos a càrrec de
5
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monitors/intèrprets de l’Associació de Festes de la Plaça Nova i
col·laboradors de La Casa dels Entremesos

-

Visita lliure concertada per la Residència Mas Sauró de Barcelona.
Dijous 25. Usuaris: 7. Visita a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La
Casa dels Entremesos per a persones grans.

Febrer

-

Visita lliure concertada per la Fundació ESCO de Barcelona. Dimarts 6.
Usuaris: 12. Visita a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa
dels Entremesos per a un grup de mares amb nadons.

-

Visita lliure concertada per la Residència Municipal Fort Pienc de
Barcelona. Dimecres 7. Usuaris: 17. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva a La Casa dels Entremesos per a un grup d’usuaris de la
residència, alguns amb mobilitat reduïda.

-

Visita guiada concertada pel Consorci de Normalització Lingüística de
L’Hospitalet de Llobregat. Dimarts 13. Usuaris: 18. Visita a càrrec de
Carme Tomàs, coordinadora de la gestió de La Casa dels Entremesos per a
un grup d’alumnes.

Març

-

Visita guiada especial per a gent gran. Dissabte 3. Usuaris: 23. Visita a
l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La
Casa dels Entremesos, a càrrec de Carme Tomàs, coordinadora de gestió
de La Casa dels Entremesos.

-

Visita lliure concertada per al Centre Cívic de Sant Martí de Barcelona.
Dimarts 20. Usuaris: 9. Visita a l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a
les exposicions temporals de La Casa dels Entremesos per a un grup
d’usuaris del centre.
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-

Visita lliure concertada per a un Grup de Dones de Trinitat Vella de
Barcelona. Dimecres 21. Usuàries: 6. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La Casa dels
Entremesos.

-

Visita lliure concertada per a la Fundació Centre Català de Solidaritat
(CECAS). Fundació privada sense ànim de lucre que es dedica a l'atenció
de persones amb problemes de drogodependència, del carrer Banys Nous
de Barcelona (Barri Gòtic). Dissabte 31. Usuaris: 12. Visita a l’exposició
permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La Casa dels
Entremesos.

Abril

-

Visita guiada concertada pel Consorci per a la Normalització
Lingüística. Dimecres 4. Usuaris: 21 entre mestres i alumnes. Visita a càrrec
de Carme Tomàs, coordinadora de gestió de La Casa dels Entremesos, per
a un grup d’alumnes.

-

Taller de Sardanes “Aprenem a ballar sardanes” per a un grup de
visitants procedents de Saint Venant (Nord - Pas de Calais, França).
Dijous 19. Usuaris: 55 entre alumnes i mestres. Dels Tallers escolars de La
Casa dels Entremesos, a càrrec de 4 monitors del Grup Sardanista Mare
Nostrum, programat per Traditional Tours.

-

Visita guiada concertada per a l’Associació de Gent Gran Esplai
Sanllehy. Divendres 27. Usuaris: 16. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos, a càrrec de Carme Tomàs,
coordinadora de gestió de La Casa dels Entremesos.

Maig

-

Visita guiada concertada per a la Facultat d’Educació Social i Treball
Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Dimecres
3. Usuaris: 6 entre mestres i alumnes. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos, a les exposicions temporals
i als equipaments de La Casa dels Entremesos a càrrec de Xavier Cordomí,
7
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director de La Casa dels Entremesos, i de Carme Tomàs, coordinadora de
gestió de La Casa dels Entremesos, per a alumnes i professors de
l’assignatura de “Cultura popular: tradicions, festes i gastronomia” del
Programa Universitari per a Gent Gran.

-

Visita lliure concertada per a la Fundació Associació de Pares i Adults
amb Discapacitats de Granollers. Dissabte 19. Usuaris: 7 entre socis i
monitors. Visita a l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions
temporals de La Casa dels Entremesos per a membres de la Fundació.

-

Visita lliure concertada per al Consorci per a la Normalització
Lingüística. Dijous 31. Usuaris: 13 entre mestres i alumnes. Visita a
l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La
Casa dels Entremesos per a un grup d’alumnes.

Juny

-

Visita lliure concertada per al Casal Santa Coloma de Santa Coloma de
Gramenet. Dissabte 2. Usuàries: 18. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La Casa dels Entremesos
per a un grup multicultural de dones del casal.

-

Visita guiada comentada per a la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotà (Colòmbia). Dissabte 16. Usuaris: 38 entre mestres i alumnes. Visita
a l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de
La Casa dels Entremesos, a càrrec de Carme Tomàs, coordinadora de gestió
de La Casa dels Entremesos, per a alumnes d’Arquitectura del Programa
Internacional PEI.

Juliol

-

Visita guiada per a “Vincles” BCN. Projecte d'innovació social impulsat per
l’Ajuntament de Barcelona, que vol reforçar les relacions socials de les
persones grans que se senten soles i millorar el seu benestar a través de les
noves tecnologies. Dimecres 4. Usuaris: 15 entre participants i cuidadors.
Visitana l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions
8
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temporals de La Casa dels Entremesos, a càrrec de Carme Tomàs,
coordinadora de gestió de La Casa dels Entremesos, per a un grup de gent
gran.

-

Visita guiada per al Centre Residencial Albatros - Fundació per
l’Educació i la Salut mental ESMEN- de Barcelona. Dissabte 14. Usuaris:
16 entre usuaris i cuidadors. Visita a l’exposició permanent d’imatgeria festiva
i a les exposicions temporals de La Casa dels Entremesos, a càrrec monitors
de l’Associació de Festes de la Plaça Nova per a un grup d’usuaris adults
amb discapacitat intel·lectual.

-

Visita guiada comentada en anglès en col·laboració amb Barcelona
Architecture Centre SL. Dimarts 17. Usuaris: 17 entre mestres i alumnes.
Visita a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions
temporals, a càrrec d’Olga Martí Estragués per un grup de quinze estudiants
d’arquitectura A&M de Texas (EE.UU.).

-

Visita guiada per al Consorci per la Normalització Lingüística de Ciutat
Vella de Barcelona. Dimecres 18. Usuaris: 29 entre mestres i alumnes.
Visita a l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions
temporals de La Casa dels Entremesos, a càrrec de Carme Tomàs,
coordinadora de gestió de La Casa dels Entremesos.

-

Visita guiada en occità per al Cercle d’Agermanament Occitano-Català
de Barcelona. Dimecres 25. Usuaris: 8. A càrrec de Núria Ontiveros,
presidenta del Cercle d’Agermanament Occitano-Català, per a un grup
d’inscrits a les activitats del CAOC.

Agost

-

Visita lliure concertada pel Servei de Rehabilitació Llúria – CPB Serveis
de Salut Mental de Barcelona. Dimarts 14. Usuaris: 11. Visita a l’exposició
permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La Casa dels
Entremesos.
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Visites lliures concertades a les exposicions: «4 ¼. 425 anys de Festes de
Sant Roc a Barcelona. De vot de ciutat a festa popular de la plaça Nova» i
«La Festa Viscuda. Sant Roc, 1884-1983», dins de la programació de les 429
Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova. Dimarts 14. Usuaris:
12
-

Visites lliures concertades a les exposicions: «4 ¼. 425 anys de Festes de
Sant Roc a Barcelona. De vot de ciutat a festa popular de la plaça Nova» i
«La Festa Viscuda. Sant Roc, 1884-1983», dins de la programació de les 429
Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova. Dimecres 15. Usuaris:
43.

Setembre

-

Visita guiada per al Consorci per la Normalització Lingüística de Ciutat
Vella de Barcelona. Dimarts 4. Usuaris: 7 entre alumnes i mestres. Visita a
l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La
Casa dels Entremesos, a càrrec de Carme Tomàs, coordinadora de gestió
de La Casa dels Entremesos per a un grup d’alumnes.

-

Visita guiada per al Consorci per la Normalització Lingüística de Ciutat
Vella de Barcelona. Dijous 13. Usuaris: 19 entre alumnes i mestres. Visita a
l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La
Casa dels Entremesos, a càrrec de Carme Tomàs, coordinadora de gestió
de La Casa dels Entremesos per a un grup d’alumnes.

-

Visita i gravació per al programa infantil “Cata krack” de Betevé.
Divendres 14. Usuaris: 12 entre professionals de Betevé i entrevistats. Visita
a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos amb
nens de la secció infantil de l’Associació de Festes de la Plaça Nova, nens
visitants i Miquel Àngel Gelabert, responsable d’atenció al públic de La Casa
dels Entremesos.

-

Visita comentada per a responsables de d’Institut de Cultura de
Barcelona, del Centre Cívic Pati Llimona i del Museu Frederic Marès.
Dilluns 17. Usuaris: 13. Visita a l’exposició: «La Festa Viscuda. Sant Roc,
10
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1884-1983» a càrrec de tres membres de l’Associació de Festes de la Plaça
Nova.
-

Taller de Ball de Bastons per a un grup d’universitaris dels Estats Units
d’Amèrica. Dimarts 18. Usuaris: 25. A càrrec de tres monitors de l’Esbart
Català de Dansaires.

-

Visita lliure concertada per a la Fundació Doctor Fàbregas, Servei de
Salut Mental de Barcelona. Dissabte 22. Usuaris: 12. Visita a l’exposició
permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La Casa dels
Entremesos.

-

Visita lliure concertada per al Club Social de Les Corts, Fundació CHM
de Salut Mental de Barcelona. Dimecres 26. Usuaris: 10. Visita a l’exposició
permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La Casa dels
Entremesos.

Octubre

-

Visita lliure concertada per al Taller Sant Jordi de Barcelona. Diumenge
14. Usuaris: 12 entre alumnes i cuidadors. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La Casa dels Entremesos
per a un grup d’alumnes de l’entitat, dedicada a a l’assistència i els serveis a
les persones amb disminució psíquica.

-

Taller de sardanes per a Traditional Tours. Dijous 18. Usuaris: 67. Taller
dins la programació dels Tallers de La Casa, a càrrec de dos monitors del
Grup Sardanista Xaloc – Mare Nostrum, per al grup francès Groupe Tailly.

-

Visita guiada per als Amics de la UNESCO de Barcelona. Diumenge 21.
Usuaris: 23. Visita a l’exposició permanent d’imatgeria festiva a càrrec d’Olga
Martí de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.

-

Visita guiada per al Consorci per a la Normalització Lingüística de Ciutat
Vella de Barcelona. Dimarts 30. Usuaris: 20 entre alumnes i mestres. Visita
a l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de
11
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La Casa dels Entremesos a càrrec de dos monitors de l’Esbart Català de
Dansaires.
Novembre
-

Visita lliure concertada per als Jesuïtes de Barcelona. Dimarts 13.
Usuaris: 10 entre mestres i alumnes. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La Casa dels Entremesos
per a un grup d’antics d’alumnes.

-

Visita lliure concertada per al Consorci per a la Normalització
Lingüística de Ciutat Vella Barcelona. Dimarts 20. Usuaris: 6 entre mestres
i alumnes. Visita a l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les
exposicions temporals de La Casa dels Entremesos per a un grup d’alumnes.

-

Visita lliure concertada per a l’Associació In Via de Barcelona. Dimarts
20. Usuaris: 12. Visita a l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les
exposicions temporals de La Casa dels Entremesos per a un grup de
l’associació, que es dedica a l’ajut de persones en risc d’exclusió social.

-

Visita guiada comentada per a gent gran. Dijous 22. Usuaris: 22. Visita a
l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos, a
càrrec de Carme Tomàs.

-

Visita lliure concertada per a l’Espai Dona’t de la Fundació Tot Raval de
Barcelona. Dijous 22. Usuaris: 31 entre mares, nadons i monitora. Visita a
l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La
Casa dels Entremesos per a un grup dones musulmanes amb els seus
nadons.

-

Visita guiada comentada per a l’Associació Comunitària Verdum de
Barcelona. Dimecres 28. Usuaris: 18. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos, a càrrec d’un monitor de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova per a un grup de gent gran.
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-

Visita lliure concertada per a la Societat Catalana d’Endocrinologia i
Nutrició. Divendres 30. Usuaris: 12. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La Casa dels Entremesos
per a un grup de participants al congrés.

Desembre

-

Visita lliure concertada per a la Universitat Pompeu Fabra. Dijous 6.
Usuaris: 62 entre mestres i alumnes. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La Casa dels Entremesos
per a un grup d’alumnes internacionals.

-

Visita lliure concertada per a un grup de jubilats de Barcelona. Dimarts
11. Usuaris: 12. Visita a l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les
exposicions temporals de La Casa dels Entremesos.

-

Visita lliure concertada per a un grup matern-infantil en règim d’acollida
del barri del Poblenou de Barcelona. Dimarts 11. Usuaris: 15. Visita a
l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La
Casa dels Entremesos.

-

Visita lliure concertada per al Consorci per a la Normalització
Lingüística de Barcelona. Dimecres 19. Usuaris: 12 entre alumnes i
mestres. Visita a l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions
temporals de La Casa dels Entremesos.

-

Visita guiada en occità per al Cercle d’Agermanament Occitano - Català
de Barcelona. Dissabte 29. Usuaris: 12. Visita a càrrec de Núria Ontiveros,
presidenta del Cercle d’Agermanament Occitano-Català, per a un grup
d’inscrits a activitats del CAOC.
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4. VISITES I TALLERS ESCOLARS

31 Tallers producció externa amb 1.097 participants.
26 Tallers producció de LCdE amb 882 participants.
Un total anual de 1.979 participants en les diferents activitats.

Gener

-

Taller de Gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Ramon
Berenguer de Barcelona. Divendres 19. Usuaris: 46 entre mestres i
alumnes. Taller dins la programació escolar de tallers de les Cases de la
Festa, amb alumnes de 4rt. de primària.

-

Taller de Gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Els Horts.
Dimarts 23. Usuaris: 46 entre mestres i alumnes. Taller dins la programació
escolar de tallers de les Cases de la Festa, amb alumnes de 3r i 4t. de
primària.

-

Taller de Gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Mestre
Morera de Barcelona. Dimecres 24. Usuaris: 62 entre mestres i alumnes.
Taller dins la programació escolar de tallers de les Cases de la Festa, amb
tres grups d’alumnes de P-3, P-4 i P-5.

-

Visita lliure concertada de l’Escola Heura de Barcelona. Dijous 25.
Usuaris: 20 entre mestres i alumnes. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos amb alumnes de P-3.

-

Taller de Gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola La
Maquinista de Barcelona. Dimarts 30. Usuaris: 31 entre mestres i alumnes.
Taller dins la programació escolar de tallers de les Cases de la Festa amb
alumnes de 1r de primària.

-

Taller de Gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Ramon i
Cajal de Barcelona. Dimecres 31. Usuaris: 26 entre mestres i alumnes.
Taller dins la programació escolar de tallers de les Cases de la Festa amb
alumnes de 3r de primària.
14
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Febrer

-

Visita lliure concertada per la Guarderia Merelle de Barcelona. Divendres
9. Usuaris: 18 entre mestres i alumnes. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva a La Casa dels Entremesos per a un grup d’alumnes.

-

Taller de Gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Santíssima
Trinitat de Barcelona. Dimarts 13. Usuaris: 26 entre mestres i alumnes.
Taller dins la programació escolar de tallers de les Cases de la Festa amb
alumnes de 4t de primària.

-

Visita lliure concertada per l’Escola Garbí de Barcelona. Dijous 15.
Usuaris: 46 entre mestres i alumnes. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos amb alumnes en intercanvi
escolar provinents de Catalunya, Turquia, i Polònia.

-

Visita guiada concertada per a l’Escola La Pau de Barcelona. Dijous 15.
Usuaris: 18 entre mestres i alumnes. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La Casa dels Entremesos
amb alumnes de 3r de primària, a càrrec de dos monitors de l’Associació de
Festes de la Plaça Nova.

-

Taller de balls i danses per a l’Escola El Solell de la Palma de Cervelló.
Dijous 15. Usuaris: 42 entre mestres i alumnes. Taller dins la programació de
tallers de La Casa, a càrrec de l’Esbart Català de Dansaires per a dos grups
d’alumnes de 4t de primària.

-

Taller de diables per a l’Escola El Solell de la Palma de Cervelló.
Divendres 16. Usuaris: 48 entre mestres i alumnes. Taller dins la
programació de tallers de La Casa, a càrrec de dos monitors de l’Associació
de Festes de la Plaça Nova i dos monitors de l’Associació d’Amics dels
Gegants del Pi per a alumnes de 1r de primària.

-

Taller de balls i danses per a l’Escola Poblenou de Barcelona. Dimarts
20. Usuaris: 20 entre mestres i alumnes. Taller dins la programació de tallers
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de La Casa, a càrrec de tres monitors de l’Esbart Català de Dansaires per a
alumnes de P-3.
-

Visita guiada teatralitzada per a l’Escola Poblenou de Barcelona.
Dimarts 20. Usuaris: 39 entre mestres i alumnes. Visita a La Casa dels
entremesos a càrrec de dos monitors de l’Esqueix Cooperatiu per a dos grups
d’alumnes de P-3.

-

Taller de gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Pit Roig de
Barcelona. Dimecres 21. Usuaris: 18 entre mestres i alumnes. Taller dins la
programació escolar de les Cases de la Festa per alumnes de 3r de primària.

-

Taller de gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Especial
ASPACE de Barcelona. Dimecres 21. Usuaris: 10 entre mestres i alumnes.
Taller dins la programació escolar de les Cases de la Festa per a alumnes
amb problemes de mobilitat.

-

Taller de sardanes “Curts i llargs” per a l’Escola Escala Dei de
Cerdanyola del Vallès. Dijous 22. Usuaris: 29 entre mestres i alumnes.
Taller dins la programació escolar de les Cases de la Festa per a alumnes
de 5è de primària.

-

Visita lliure concertada per a l’Escola Abad Oliva de Barcelona. Dijous
22. Usuaris: 56 entre mestres i alumnes. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos per a alumnes de 4t de
primària.

-

Taller de balls i danses per a l’Escola Poblenou de Barcelona. Divendres
23. Usuaris: 48 entre mestres i alumnes. Taller dins la programació de tallers
de La Casa, a càrrec de tres monitors de l’Esbart Català de Dansaires per a
un grup d’alumnes de P-4 i un altre de P-5.

Març

-

Visita guiada teatralitzada per a l’Escola Ignasi Iglesias de Barcelona.
Dijous 1. Usuaris: 21 entre mestres i alumnes. Visita a La Casa dels
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entremesos a càrrec de dos monitors de l’Esqueix Cooperatiu per a dos grups
d’alumnes de P-3.

-

Taller de gegants “On dormen els gegants” per a l’Escola La Pau de
Barcelona. Divendres 2. Usuaris: 23 entre mestres i alumnes. Taller dins la
programació escolar de les Cases de la Festa per alumnes de P-4 i P-5.

-

Visita guiada concertada per a l’Escola Mercè Rodoreda de Barcelona.
Divendres 2. Usuaris: 27 entre mestres i alumnes. Visita a l’exposició
permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La Casa dels
Entremesos, a càrrec d’un monitor de l’Associació de Festes de la Plaça
Nova i de Carme Tomàs, coordinadora de gestió de La Casa dels
Entremesos, per a alumnes de 3r de primària.

-

Taller de gegants per a l’Escola Espai 3 de Sant Joan Despí. Dimarts 6.
Usuaris: 49 entre mestres i alumnes. Taller dins la programació de tallers
escolars de La Casa dels Entremesos, a càrrec de tres monitors de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova i dos monitors de l’Associació
d’Amics dels Gegants del Pi, per a dos grups d’alumnes de 1r de primària.

-

Visita guiada teatralitzada per a l’Escola Ignasi Iglesias de Barcelona.
Dimecres 7. Usuaris: 26 entre mestres i alumnes. Visita a La Casa dels
entremesos a càrrec de dos monitors de l’Esqueix Cooperatiu per a dos grups
d’alumnes de P-3.

-

Taller de sardanes “Curts i llargs” per a l’Escola Piaget de Barcelona.
Divendres 9. Usuaris: 22 entre mestres i alumnes. Taller dins la programació
escolar de les Cases de la Festa, per a alumnes de 2n de primària.

-

Taller de gegants per a l’Escola Alta Segarra de Calaf. Divendres 9.
Usuaris: 30 entre mestres i alumnes. Taller dins la programació escolar de
les Cases de la Festa, a càrrec de dos monitors de l’Associació d’Amics dels
Gegants del Pi per a alumnes de 2n de primària.

-

Taller de gegants per a l’Escola Els Costarets de Sant Pere de Ribes.
Dijous 15. Usuaris: 24 entre mestres i alumnes. Taller dins la programació
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escolar de les Cases de la Festa, a càrrec de dos monitors de l’Associació
de Festes de la Plaça Nova per a alumnes de P-4.
-

Taller de gegants per a l’Escola La Salle Gràcia de Barcelona. Divendres
16. Usuaris: 23 entre mestres i alumnes. Taller dins la programació escolar
de les Cases de la Festa, a càrrec de dos monitors de l’Associació d’Amics
dels Gegants del Pi per a alumnes de 1r de primària.

-

Visita guiada teatralitzada per a l’Escola Josep Tous de Barcelona.
Dimarts 20. Usuaris: 49 entre mestres i alumnes. Visita a La Casa dels
entremesos a càrrec de dos monitors de l’Esqueix Cooperatiu per a alumnes
de P-3.

-

Visita guiada concertada per a l’Escola Mare de Déu de la Mercè de Sant
Feliu de Llobregat. Dijous 22. Usuaris: 27 entre mestres i alumnes. Visita a
l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La
Casa dels Entremesos, a càrrec d’un monitor de l’Associació de Festes de la
Plaça Nova i de Carme Tomàs, coordinadora de gestió de La Casa dels
Entremesos, per a alumnes de P-3.

Abril

-

Taller de Balls de Cavallets “Galopa amb els Cavallets” per a l’Escola
Oriol Martorell de Barcelona. Dijous 5. Usuaris: 52 entre mestres i alumnes.
Dansa a l’escola a càrrec de l’Esbart Català de Dansaires per a alumnes de
3r de primària.

-

Taller de sardanes “Curts i llargs” per a l’Escola Sagrat Cor de
Barcelona. Divendres 13. Usuaris: 23 entre mestres i alumnes. Taller dins la
programació escolar de les Cases de la Festa per a alumnes de 3r de
primària.

-

Taller de gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola La Palmera
de Barcelona. Dimecres 18. Usuaris: 52 entre alumnes i mestres. Taller dins
la programació escolar de les Cases de la Festa, per a alumnes d’alumnes
de P-4 i de P-5.
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-

Taller de sardanes “Curts i llargs” per a l’Escola Sagrat Cor de
Barcelona. Divendres 20. Usuaris: 23 entre mestres i alumnes. Taller dins la
programació escolar de les Cases de la Festa per a alumnes de 3r de
primària.

-

Visita lliure concertada per a l’Escola Marillac de Barcelona. Dijous 26.
Usuaris: 54 entre mestres i alumnes. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos per a alumnes de 1r i 2n de
primària.

Maig

-

Visita lliure concertada per a alumnes avançats d’escoles de la comarca
del Matarranya (Terol). Divendres 25. Usuaris: 6 entre mestres i alumnes.
Visita a l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions
temporals de La Casa dels Entremesos.

-

Visita lliure concertada per a l’Escola d’Adults Francesc Layret de
Ciutat Vella de Barcelona. Dijous 31. Usuaris: 20 entre mestres i alumnes.
Visita a l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions
temporals de La Casa dels Entremesos per a un grup d’alumnes.

Juny

-

Taller de dansa per al Casal d’Estiu de l’Escola del Bosc de Barcelona.
Dimecres 27. Usuaris: 42 entre mestres i alumnes. A càrrec de monitors de
l’Esbart Català de Dansaires per als alumnes.

Juliol

-

Taller de diables per al casal d’estiu Xino Xano, Associació de lleure de
Barcelona. Dimecres 4. Usuaris: 27 entre alumnes i monitors. Taller dins la
programació dels tallers de La Casa, a càrrec de monitors de l’Associació de
Festes de la Plaça Nova per a un grup de nens i nenes.
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-

Taller de falcols per al casal d’estiu Xino Xano, Associació de lleure de
Barcelona. Dimecres 4. Usuaris: 27 entre alumnes i monitors. Taller dins la
programació dels tallers de La Casa, a càrrec de monitors de Falcons de
Barcelona per a un grup de nens i nenes.

-

Visita guiada per al casal d’estiu del CEM Ciutadella de Barcelona.
Divendres 6. Usuaris: 42 entre alumnes i monitors. Visita a l’exposició
permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La Casa dels
Entremesos, a càrrec de dos monitors de la Colla Gegantera del Casc Antic,
per a un grup de nens i nenes.

-

Visita lliure concertada per al casal d’estiu de l’Escola Octavio Paz de
Barcelona. Dijous 19. Usuaris: 16 entre alumnes i monitors. Visita a
l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La
Casa dels Entremesos per a un grup de nens i nenes.

-

Taller de gegants per al casal d’estiu dels Lluïsos de Gràcia de
Barcelona. Dimarts 24. Usuaris: 23 entre alumnes i monitors. Taller dins la
programació dels Tallers de La Casa, a càrrec de monitors de l’Associació
de Festes de la Plaça Nova per a un grup de nens i nenes.

-

Taller de gegants per al casal d’estiu dels Lluïsos de Gràcia de
Barcelona. Dimecres 25. Usuaris: 18 entre alumnes i monitors. Taller dins la
programació dels Tallers de La Casa, a càrrec de monitors de l’Associació
de Festes de la Plaça Nova per a un grup de nens i nenes.

Agost

Sense activitat

Setembre

-

Taller de gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Mare
Nostrum de Barcelona. Dimecres 26. Usuaris: 51 entre mestres i alumnes.
Taller dins la programació escolar de les Cases de la Festa per a alumnes
de P-4.
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-

Tallers de gegants per l’Escola Pia de Caldes de Montbui. Dijous 27.
Usuaris: 78 entre mestres i alumnes. Tres tallers dins pa programació dels
Tallers de La Casa, a càrrec de quatre monitors de l’Associació de Festes de
la Plaça Nova i dos monitors de l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi per
a tres grups d’alumnes de P-5.

-

Taller de gegants “On dormen els gegants?” per l’Escola Casas de
Barcelona. Divendres 28. Usuaris: 28 entre alumnes i mestres. Taller dins la
programació escolar de les Cases de la Festa per a alumnes de P-5.

-

Taller de gegants per a l’Escola Lavínia de Barcelona. Divendres 28.
Usuaris: 25 entre alumnes i mestres. Taller dins la programació dels Tallers
de La Casa, 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 a alumnes de
2n de primària.

Octubre

-

Taller de gegants per a l’Escola Casa de Barcelona. Dimarts 2. Usuaris:
27 entre alumnes i mestres. Taller dins la programació dels Tallers de La
Casa, a càrrec de dos monitors de l’Associació de Festes de la Plaça Nova
per a un grup d’alumnes de 2n de primària.

-

Taller de Balls de Bastons per a l’Escola Casa de Barcelona. Dimarts 2.
Usuaris: 27 entre alumnes i mestres. Taller dins la programació dels Tallers
de La Casa, a càrrec de dos monitors de l’Esbart Català de Dansaires per a
un grup d’alumnes de 1r de primària.

-

Taller de Cavallets per a l’Escola Casa de Barcelona. Dimarts 2. Usuaris:
27 entre alumnes i mestres. Taller dins la programació dels Tallers de La
Casa, a càrrec de dos monitors de l’Esbart Català de Dansaires per a un grup
d’alumnes de 2n de primària.

-

Taller de gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Lestonnac
de Barcelona. Dimecres 3. Usuaris: 54 entre alumnes i mestres. Taller dins
la programació escolar de les Cases de la Festa per a alumnes de P-5.
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-

Taller de gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Pau Vila de
Barcelona. Dijous 4. Usuaris: 29 entre alumnes i mestres. Taller dins la
programació escolar de les Cases de la Festa per a alumnes de P-4.

-

Taller de gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Lestonnac
de Barcelona. Dijous 4. Usuaris: 54 entre alumnes i mestres. Taller dins la
programació escolar de les Cases de la Festa per a alumnes de P-5.

-

Visita lliure concertada per al Col·legi Paideia, escola d’educació
especial de Barcelona. Dijous 4. Usuaris: 40 entre alumnes i mestres. Visita
a l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de
La Casa dels Entremesos per a un grup d’alumnes amb discapacitats
intel·lectuals lleugeres i mitges.

-

Visita lliure concertada per al Col·legi Paideia, escola d’educació
especial de Barcelona. Divendres 5. Usuaris: 24 entre alumnes i mestres.
Visita a l’exposició permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions
temporals de La Casa dels Entremesos per a un grup d’alumnes amb
discapacitats intel·lectuals lleugeres i mitges.

-

Visita guiada per a d’Institut Salvador Seguí de Barcelona. Dimarts 9.
Usuaris: 18 entre mestres i alumnes. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva, a càrrec de José Molina de l’Associació d’Amics dels
Gegants Ramon i Lola del Raval per a un grup d’alumnes.

-

Taller de gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Nadís –
Sagrat Cor de Sarrià de Barcelona. Dimarts 9. Usuaris: 12 entre alumnes i
mestres. Taller dins la programació escolar de les Cases de la Festa per a
alumnes d’educació especial.

-

Taller de gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Salesians
Sant Josep Rocafort de Barcelona. Dimecres 10. Usuaris: 29 entre
alumnes i mestres. Taller dins la programació escolar de les Cases de la
Festa per a alumnes de 1r de primària.
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-

Visita lliure concertada per a l’Escola Baloo de Barcelona. Dijous 11.
Usuaris: 27 entre mestres i alumnes. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La Casa dels Entremesos
per a un grup d’alumnes de 2n de primària.

-

Taller de gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Duran i Bas
de Barcelona. Dimarts 16. Usuaris: 56 entre alumnes i mestres. Taller dins
la programació escolar de les Cases de la Festa per a alumnes de P-5.

-

Visita lliure concertada per a l’Escola Baloo de Barcelona. Dimecres 17.
Usuaris: 30 entre mestres i alumnes. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La Casa dels Entremesos
per a un grup d’alumnes de 1r de primària.

-

Visita lliure concertada per a l’Escola Conxa Espina de Barcelona.
Dimecres 17. Usuaris: 19 entre mestres i alumnes. Visita a l’exposició
permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La Casa dels
Entremesos per a un grup d’alumnes d’educació especial.

-

Taller de gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Pedralbes
de Barcelona. Divendres 19. Usuaris: 8 entre alumnes i mestres. Taller dins
la programació escolar de les Cases de la Festa per a alumnes de P-5.

-

Taller de gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Jesuïtes de
Casp de Barcelona. Divendres 19. Usuaris: 60 entre alumnes i mestres.
Taller dins la programació escolar de les Cases de la Festa per a alumnes
de P-5.

-

Taller de gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola de
pràctiques Melcior de Palau de Barcelona. Dimarts 23. Usuaris: 54 entre
alumnes i mestres. Taller dins la programació escolar de les Cases de la
Festa per a alumnes de P-4.

-

Visita lliure concertada per a l’Escola d’Adults Timó de Badalona.
Dimecres 24. Usuaris: 27. Visita a l’exposició permanent d’imatgeria festiva i
a les exposicions temporals de La Casa dels Entremesos.
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-

Visita guiada per a l’Escola Institució Montserrat de Barcelona.
Dimecres 24. Usuaris: 55 entre alumnes i mestres. Visita a l’exposició
permanent d’imatgeria festiva de La Casa, a càrrec de tres monitors de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova i de Carme Tomàs per a dos grups
d’alumnes de 3r de primària.

-

Visita lliure concertada per a l’Escola d’Adults Enric Borràs de
Badalona. Dimecres 24. Usuaris: 17. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La Casa.

-

Visita lliure concertada per a l’Escola Mare de Deu de la Muntanya
d’Esparraguera. Dijous 25. Usuaris: 56. Visita a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La Casa per a un grup
d’alumnes de 3r i 4t de primària.

-

Taller de gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Mar Bella de
Barcelona. Dijous 25. Usuaris: 27 entre alumnes i mestres. Taller dins la
programació escolar de les Cases de la Festa per a alumnes de 1r de
primària.

-

Taller de gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Timbaler del
Bruc de Barcelona. Divendres 26. Usuaris: 54 entre alumnes i mestres.
Taller dins la programació escolar de les Cases de la Festa per a alumnes
de P-5.

Novembre

-

Taller de sardanes “Curts i llargs” per a l’Escola Piaget Llobregós de
Barcelona. Dimecres 7. Usuaris: 56 entre alumnes i mestres. Taller dins la
programació escolar de les Cases de la Festa per a alumnes de 3r de
primària.

-

Visita guiada comentada per al C.E.E. Ca n’Oriol de Granollers.
Divendres 9. Usuaris: 19 entre mestres i alumnes. Visita a l’exposició
permanent d’imatgeria de La Casa, per a un grup d’alumnes d’educació
especial.
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-

Taller de Cavallers per al C.E.E. Ca n’Oriol de Granollers. Divendres 9.
Usuaris: 24 entre alumnes i mestres. Taller dins la programació de Tallers de
La Casa, a càrrec de dos monitors de l’Esbart Català de Dansaires, per a un
grup d’alumnes d’educació especial.

-

Taller de gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Jaume I
Barcelona. Dimecres 14. Usuaris: 56 entre alumnes i mestres. Taller dins la
programació escolar de les Cases de la Festa per a alumnes de 2n de
primària.

-

Visita lliure concertada per a l’Escola Lluís Vives de Barcelona.
Divendres 16. Usuaris: 27 entre alumnes i mestres. Visita a l’exposició
permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La Casa dels
Entremesos per a un grup d’alumnes de 1r de primària.

-

Taller de gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Lloret Sants
de Barcelona. Dimarts 20. Usuaris: 25 entre alumnes i mestres. Taller dins
la programació escolar de les Cases de la Festa per a alumnes de P-4.

-

Visita lliure concertada per a l’Escola Pia de Sitges. Dimarts 20. Usuaris:
54 entre alumnes i mestres. Visita a l’exposició permanent d’imatgeria festiva
i a les exposicions temporals de La Casa dels Entremesos per a un grup
d’alumnes de 4t de primària.

-

Taller de gegants per a l’Escola Isabel de Villena de Barcelona. Dimecres
21. Usuaris: 27 entre alumnes i mestres. Taller dins la programació de Tallers
de La Casa, a càrrec de dos monitors de l’Associació de Festes de la Plaça
Nova per a un grup d’alumnes de P-4.

-

Taller de gegants “On dormen els gegants?” per a l’Escola Jaume I
Barcelona. Dijous 22. Usuaris: 28 entre alumnes i mestres. Taller dins la
programació escolar de les Cases de la Festa per a alumnes de P-4.

-

Visita lliure concertada per a l’Escola Abat Oliba Espínola de Barcelona.
Dijous 22. Usuaris: 52 entre mestres i alumnes. Visita a l’exposició
permanent d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals de La Casa dels
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Entremesos per a un grup d’alumnes de 4t de primària.

-

Taller de gegants per a l’Escola Dominiques de l’Ensenyament. Dimarts
27. Usuaris: 59 entre mestres i alumnes. Dos tallers dins la programació de
Tallers de La Casa, a càrrec de dos monitors de l’Associació de Festes de la
Plaça Nova per a dos grups d’alumnes de P-5.

Desembre

-

Visita guiada teatralitzada per a l’Escola Montcau – La Mola i els
Pinetons de Matadepera. Dimarts 4. Usuaris: 38 entre mestres i alumnes.
Visita a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa a càrrec de
monitors de l’Esqueix per a un grup alumnes de P-4.

-

Taller de gegants per a l’Escola Maristes Immaculada de Barcelona.
Dimecres 5. Usuaris: 25 entre mestres i alumnes. Taller dins la programació
de Tallers de La Casa a càrrec de dos monitors de l’Associació de Festes de
la Plaça Nova, per a un grup d’alumnes de 6è de primària.

-

Taller de diables per a l’escola Maristes Immaculada de Barcelona.
Dimecres 5. Usuaris: 27 entre alumnes i mestres. Taller dins la programació
de Tallers de La Casa a càrrec de dos monitors de l’Associació de Festes de
la Plaça Nova, per a un grup d’alumnes de 6è de primària.

-

Visita guiada teatralitzada per a l’Escola 30 passos de Barcelona.
Dimarts 11. Usuaris: 43 entre alumnes, pares i mestres. Visita a l’exposició
permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos a càrrec de
monitors de l’Esqueix per a un grup alumnes de P-4.

-

Taller de Cavallets per a l’Escola Pau Claris de Barcelona. Divendres 14.
Usuaris: 33 entre mestres i alumnes. Taller dins la programació de Tallers de
La Casa, a càrrec de dos monitors de l’Esbart Català de Dansaires per a un
grup d’alumnes de 1r d’ESO.
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-

Visita lliure concertada per a l’Escola Poblesec. Divendres 14. Usuaris:
13 entre alumnes i mestres. Visita a l’exposició permanent d’imatgeria festiva
i a les exposicions temporals de La Casa dels Entremesos per a un grup
d’alumnes de l’aula d’acollida.

-

Visita guiada concertada per a l’Escola d’adults de la Barceloneta de
Barcelona. Dijous 20. Usuaris: 22 entre alumnes i mestres. Visita a
l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos, a
càrrec de Carme Tomàs -coordinadora de La Casa dels Entremesos, per a
un grup d’alumnes del Programa PEAI.

5. ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS
-

Els contamesos. 1 sessió amb 6 participants en total.
1. “Els Tres Reis d’Orient desorientats”. Diumenge 7 de gener. Sessió
especial de conta contes per Reis a La Casa dels Entremesos, amb un
total de 6 assistents.

-

Titelles a La Casa. 11 sessions amb 1.103 participants en total.
1. “En Cu-cut i el rescat de la Siseta”. Dissabte 13 de gener. Primera
sessió de la temporada estable de titelles tradicionals catalans a La Casa
dels Entremesos a càrrec de la Companyia Titelles Vergés, amb un total
de 86 assistents.
2. “El restaurant d’en Cu-cut”. Dissabte de 10 febrer. Sessió dins la
temporada estable de titelles tradicionals catalans de La Casa dels
Entremesos a càrrec de la Companyia Titelles Vergés, amb un total de
56 assistents.
3. “La caseta de xocolata: Hansel i Gretel”. Dissabte 10 de març. Sessió
dins la temporada estable de titelles tradicionals catalans de La Casa
dels Entremesos a càrrec de la Companyia Titelles Vergés, amb un total
de 96 assistents.
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4. “Sant Jordi i el Drac”. Dissabte 14 d’abril. Sessió dins la temporada
estable de titelles tradicionals catalans de La Casa dels Entremesos a
càrrec de la Companyia Titelles Vergés, amb un total de 121 assistents.
5. “Els tres porquets”. Dissabte 12 de maig. Sessió dins la temporada
estable de titelles tradicionals catalans de La Casa dels Entremesos a
càrrec de la Companyia Titelles Vergés, amb un total de 124 assistents.

6. “En Patufet”. Dissabte 2 de juny. Sessió especial de “Titelles a La Casa”
en motiu del Dia de l’Associacionisme Cultural i 2018 any Europeu del
Patrimoni Cultural, en el marc de l’Any Aureli Capmany, a càrrec de la
Companya Titelles Vergés, amb un total de 87 assistents.
7. “El Mag d’Oz”. Dissabte 10 de juny. Sessió dins la temporada estable
de titelles tradicionals catalans de La Casa dels Entremesos a càrrec de
la Companyia Titelles Vergés, amb un total de 87 assistents.
8. “Les aventures d’en Cu-cut”. Dissabte 8 de setembre. Sessió dins la
temporada estable de titelles tradicionals catalans de La Casa dels
Entremesos a càrrec de la Companyia Titelles Vergés, amb un total de
110 assistents.
9. “En Cu-cut i el Drac de Banyoles”. Dissabte 13 d’octubre. Sessió dins
la temporada estable de titelles tradicionals catalans de La Casa dels
Entremesos a càrrec de la Companyia Titelles Vergés, amb un total de
99 assistents.

10. “La Castanyada”. Dissabte 10 de novembre. Sessió dins la temporada
estable de titelles tradicionals catalans de La Casa dels Entremesos a
càrrec de la Companyia Titelles Vergés, amb un total de 112 assistents.
11. “En Cu-cut i els pastorets titelles”. Dissabte 8 de desembre. Sessió
dins la temporada estable de titelles tradicionals catalans de La Casa
dels Entremesos a càrrec de la Companyia Titelles Vergés, amb un total
de 125 assistents.
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-

Entre jocs i passejades. 8 sessions amb 94 participants en total.
1. “Fes de geganter i balla amb els gegantets Pippo i Gal·la de la plaça
Nova”. Dissabte 17 de febrer. Primera sessió de la temporada estable
de la Ludoteca de La Casa dels Entremesos, amb un total de 15
assistents.
2. “Toca el cel!, Vols volar com els Falcons?”. Dissabte 17 de març.
Sessió dins la temporada estable de la Ludoteca de La Casa dels
Entremesos, amb un total de 1 assistent.
3. “Baixem a l’Infern!... i sigues un petit diable”. Dissabte 21 d’abril.
Sessió dins la temporada estable de la Ludoteca de La Casa dels
Entremesos, amb un total de 7 assistents.
4. “Els gegants infantils del Pi ara sí que ballaran!”. Dissabte 25 de
maig. Sessió dins la temporada estable de la Ludoteca de La Casa dels
Entremesos, amb un taller infantil amb els gegants infantils Mustafà i
Elisenda petits, amb un total de 14 assistents.
5. “Viu de prop La Mercè!”. Dissabte 15 de setembre. Sessió dins la
temporada estable de la Ludoteca de La Casa dels Entremesos, amb un
total de 2 assistents.
6. “Fem un capgròs (I)”. Dissabte 20 d’octubre. Sessió dins la
temporada estable de la Ludoteca de La Casa dels Entremesos, amb un
total de 20 assistents.

7. “Fem un capgròs (II). Dissabte 17 de novembre. Sessió dins la
temporada estable de la Ludoteca de La Casa dels Entremesos, amb un
total de 21 assistents.
8. “Nadal a La Casa dels Entremesos”. Dissabte 15 de desembre. Sessió
dins la temporada estable de la Ludoteca de La Casa dels Entremesos,
amb un total de 14 assistents.
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-

Visites teatralitzades a La Casa. 9 sessions amb 202 participants en total.

1. Diumenge 4 de febrer. Primera sessió de la nova activitat de la temporada
estable de Visites Teatralitzades a La Casa dels Entremesos 2018, amb
dos passis matinals, amb un total de 48 assistents.

2. Diumenge 4 de març. Sessió dins la temporada estable de Visites
Teatralitzades de La Casa dels Entremesos, amb dos passis matinals,
amb un total de 15 assistents.
3. Diumenge 8 d’abril. Sessió dins la temporada estable de Visites
Teatralitzades de La Casa dels Entremesos, amb dos passis matinals,
amb un total de 5 assistents.

4. Diumenge 6 de maig. Sessió dins la temporada estable de Visites
Teatralitzades de La Casa dels Entremesos, amb dos passis matinals,
amb un total de 17 assistents.

5. Dissabte 20 de maig. Sessió especial dins la jornada de portes obertes
de La Nit dels Museus. De 19.00 h a 01.00 h, amb sis passis, amb un
total de 287 assistents.

6. Diumenge 3 de juny. Sessió especial en motiu del Dia de
l’Associacionisme Cultural i 2018 any Europeu del Patrimoni Cultural,
amb dos passis, amb un total de 20 assistents.
7. Diumenge 6 d’octubre. Realització de la sisena sessió de la temporada
estable de Visites teatralitzades a La Casa dels Entremesos 2018, amb
dos passis, amb un total de 20 assistents.
8. Diumenge 4 de novembre. Realització de la setena sessió de la
temporada de visites teatralitzades a La Casa dels Entremesos 2018,
amb dos passis, amb un total de 25 assistents.

9. Diumenge 2 de desembre. Realització de la vuitena sessió de la
temporada de visites teatralitzades a La Casa dels Entremesos 2018,
amb dos passis, amb un total de 46 assistents.
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6. EXPOSICIONS

2 exposicions permanents i 14 exposicions temporals

6.1.

Exposicions permanents
1. “Gegants, nans, capgrossos, bestiari i titelles tradicionals
catalans”. Exposició de la imatgeria festiva de la Barcelona Vella.
2. “Les colles de la Federació. Festes de la Mercè 2016”. Exposició
fotogràfica amb fotografies de Jordi Farrera.

6.2.

Exposicions temporals
1. “Perquè avui és Santa Llúcia... Pels volts de la Plaça Nova...” Del
30 de novembre de 2017 al 18 de febrer de 2018, a la Sala d’Actes,
Sala de Ball i vestíbuls.
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.

2. “Diorames de Pessebre”. Del 30 de novembre de 2017 al 5 de
febrer de 2018 i del 29 de novembre de 2018 al 2 de febrer de 2019.
a la Sala d’Actes.
Exposició dels diorames de pessebre construïts pels alumnes de
l’Escola Taller de Pessebre de Barcelona durant el curs 2017 i 2018.
Una producció de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella.
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3. “Pessebre Popular i Humorístic de La Casa dels Entremesos”.
Del 30 de novembre de 2017 al 5 de febrer de 2018, i del 29 de
novembre de 2018 al 2 de febrer de 2019, a la Sala de Gegants
Històrics.
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.

4. "Concurs d'Instagram #ConcursSJO17" i "Concurs de cartells de
#SJO18". Del 10 al 25 de març, a la Sala d’Actes.
Per les Festes de Sant Josep Oriol, que se celebren del 17 al 25 de
març en el barri del Pi, a La Casa dels Entremesos s’hi poden veure
les imatges que van quedar finalistes al Concurs d'Instagram de l'any
passat #ConcursSJO17. També es pot viure l'exposició dels cartells
presentats al segon Concurs de Cartells de les Festes de Sant Josep
Oriol 2018, entre els quals hi ha el cartell guanyador. Una producció
de l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi.
5. “Mostreu-me l’Havana”. Del 28 de març al 25 d’abril, a la Sala
d’Actes.
Exposició amb fotografies de Manuel Villar fruit dels encontres amb
els Casals Catalans de Cuba. L’exposició, arriba a Barcelona amb
retrats i amb imatges de l'arquitectura i dels paisatges cubans, alhora
que ens mostra la vida quotidiana dels habitants de l'illa des de
diversos aspectes: socials, econòmics i culturals. El fotògraf ens diu:
"només arribar a l'Havana vaig saber que havia arribat a casa i, amb
la bona acollida, des del primer moment mai no em vaig sentir a
l'estranger". Una producció de la FECARECAT.
6. “La Festa Viscuda. Sant Roc, 1884-1983”. Del 19 d’abril al 12
d’agost, a la Sala de Ball i vestíbul. I del 15 al 23 de setembre, a la
Sala de Ball i Vestíbul.
L’exposició, en el marc del projecte «4 ¼» -Premi Ciutat de Barcelona
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2017, explica cent anys de la llarga història de les Festes de Sant Roc
de Barcelona a la plaça Nova —celebrades des del 1589 i declarades
Festa Patrimonial d’Interès Nacional l’any 2017—; i ho fa presentant
la festa com a eina de cohesió que referma el sentit de pertinença i
l’orgull dels veïns i dels exveïns de la plaça Nova i del barri de la
Catedral, «el Barri Perdut». La mostra comença l’any 1884, quan es
va constituir de manera oficial l’actual Comissió de Festes de Sant
Roc, i permet visualitzar —durant dècades d’esplendor i de
decadència— diversos aspectes de la festa. El recorregut s’acaba
l’any 1983, quan les festes van entrar en una etapa de profunda
renovació i es van revitalitzar amb la formació de la Colla de la Plaça
Nova, una colla de joves que esdevindria l’embrió de la nova
Associació de Festes de la Plaça Nova. Una producció de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
7. “La Mulassa de Barcelona: 450 anys”. Del 3 de juny al 8 de juliol,
a la Sala d’Actes i vestíbul. I del 15 al 23 de setembre, a la Sala de
Gegants 2.
L'exposició és un homenatge a la història de la figura de la Mulassa la figura més boja i entremaliada del bestiari barceloní-. La mostra, tot
explicant les peripècies i les anècdotes que ha viscut la Mulassa i la
imatgeria festiva catalana els darrers 450 anys, endinsa els visitants
en una autèntica festa major. Es pot veure des de les prohibicions
reials fins a les desaparicions, les recuperacions i les èpoques
d'esplendor. L'exposició s'acompanya d'elements de tota mena, dels
quals volem destacar l'audiovisual "La Mulassa amunt i avall". La
producció, d'una hora de durada, és el primer recull que es fa de les
Mulasses dels Països Catalans. Una producció de l’Associació
d’Amics dels Gegants del Pi.
8. “«4 ¼». 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. De vot de
ciutat a festa popular de la plaça Nova”. Del 31 de juliol al 15
d’agost, a la Sala d’Actes i vestíbul.
En motiu de les 429es Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça
Nova, declarades festa patrimonial d'interès nacional, recuperem una
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part d'aquesta gran exposició que, com part del projecte «4 ¼», ha
estat distingida amb el Premi Ciutat de Barcelona de Cultura popular
i tradicional 2017. 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 la ciutat de Barcelona i festa patrimonial
d'interès nacional. Una producció de l’Associació de Festes de la
Plaça Nova.
9. “Aureli Capmany. La Dansa i l’Esbart Català de Dansaires”. Del
14 de setembre de 2018 al 26 de febrer de 2019, a la Sala d’Actes.
L'exposició repassa la intensa relació del folklorista barceloní amb la
dansa: la creació i la direcció dels esbarts dansaires, el mestratge
amb infants, les seves publicacions i els intensos vincles que el
lligaven amb l’Esbart Català de Dansaires. L'exposició ha estat
produïda per l'Esbart Català de Dansaires amb motiu de l'Any Aureli
Capmany que celebra els 150 anys del seu naixement.
10. “Tarasques i Cucaferes”. Del 15 al 23 de setembre – prorrogada
fins el 29 de setembre, a la Sala de Bestiari.
Les tarasques i les cucaferes són figures del bestiari festiu tradicional
català i occità que, amb diverses formes i orígens, representen la
figura del monstre. El 23 de setembre de 1993 va ser estrenada la
figura de la Tarasca de Barcelona, amb aquesta estrena es
completava el bestiari del Seguici Popular barceloní. Aquest any,
coincidint amb les Festes de la Mercè, la Tarasca celebra que fa vinti-cinc anys va ser recuperada. És per aquest motiu que la Tarasca ha
convidat la Cucafera de Montblanc, la Tarasca de Cervera, la Cuca
de Castellbisbal i el Sexot de Sant Cugat Sesgarrigues. Aquestes
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figures, que podran ser visitades a La Casa dels Entremesos,
participaran en diversos actes de les Festes de la Mercè de la ciutat i
de les Festes de Sant Miquel de la Barceloneta. Una producció de
l’Associació de Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta.
11. “Cavallets Endavant! Els Cavallets Cotoners de Barcelona”. Del
7 al 24 de novembre, a la Sala de Ball.
La reposada exposició fotogràfica «Cavallets Endavant! Els Cavallets
Cotoners de Barcelona» 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 1993, així com fotografies
de la participació dels Cavallets Cotoners a la Mercè. Una producció
de l’Esbart Català de Dansaires.
12. “Vestits de l’Esperit del Nadal i els seu Seguici”. Del 29 de
novembre de 2018 al 2 de febrer de 2019, a la Sala d’Actes.
Exposició dels vestits, capgrossos, màscares i perruques dels
personatges del Seguici de l’Esperit de Nadal, les quatre estacions,
el senyor Caneló d’Escudella i Bontorró i l’Esperit de Nadal. Producció
de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella.
13. “Working Progress Pessebres”. Del 29 de novembre de 2018 al 2
de febrer de 2019, a la Sala d’Actes.
Exposició que mostra el procés de construcció d’un diorama de
pessebre, amb dotze diorames diferents i d’autors diversos. Una
producció de la Federació Catalana de Pessebristes.
14. “15 figures en 15 llocs emblemàtics de Barcelona”. Des del 18 de
desembre, a la planta baixa.
Quinze fotografies de Jordi Farrera realitzades en el marc dels quinze
anys d’existència dels Falcons de Barcelona i dins el projecte que ha
consistit en realitzar quinze figures de falcons en quinze indrets
representatius i simbòlics de la ciutat de Barcelona.
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7. XERRADES, INAUGURACIONS, PRESENTACIONS I ALTRES

5 Xerrades del dijous amb un total de 227 assistents.
6 inauguracions amb un total de 267 assistents.
6 presentacions amb un total de 819 assistents.
2 danses i/o concerts amb un total de 68 assistents.

-

“XERRADES DEL DIJOUS”
1. “Festes amb animals o festes per animals”. Dijous 18 de gener.
Assistents: 18 persones.
Taula rodona amb Adolf Bargués, primer tinent d’alcalde de l’ajuntament
de Martorell, Amadeu Carbó, activista de Cultura Popular i Andreu
Bernadàs, president de la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de
Barcelona. Moderador Xavier Cordomí. Director de La Casa dels
Entremesos. Organitzat per la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni
de Barcelona i l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
2. “Festes i imatgeria festiva a l’arxiu de Santa Maria del Pi”. Dijous 22
de març. Assistents: 31 persones.
Conferència a càrrec de Jordi Sacasas, arxiver de l’arxiu Parroquial de
Santa Maria del Pi; activitat realitzada en el marc de les Festes de Sant
Josep Oriol del barri del Pi.
3. “Los de ayer y los de hoy en la Habana”. Dijous 5 d’abril. Assistents:
40 persones.
Conferència - crònica de les trobades amb el Casal Català de l’Havana,
a càrrec de Julio Ríos Gavira, president de la Federación de Casas
Regionales y Entidades Culturales de Catalunya (FECARECAT).
4. “De víbries i tarasques... torna el monstre”. Dijous 8 de novembre.
Assistents: 47 persones.
Xerrada conferència a càrrec de Xavier Jansana Font, escultor i creador
de figures de festa, amb introducció històrica de Xavier Cordomí,
president de de l’Associació de Festes de la Plaça Nova, i
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presentació de Carme Tomàs, presidenta de l’Associació de Geganters,
Grallers i Bestiari de la Barceloneta. Organitzat per l’Associació de Festes
de la Plaça Nova i l’Associació de Geganters, Grallers i Bestiari de la
Barceloneta en motiu dels 25 anys de la recuperació de la Víbria i de la
Tarasca de Barcelona.
5. “Pompeu Fabra, la paraula i el joc. Els jocs que amaga el diccionari”.
Dijous 13 de desembre. Assistents: 28 persones.
Conferència a càrrec de Víctor Baroja i Òscar Garcia, de la Cia de Jocs
l'Anònima, amb introducció de Xavier Cordomí. Acte organitzat per
l’Associació de Festes de la Plaça Nova i la Cia de Jocs l'Anònima en el
marc de l’Any Pompeu Fabra i de la tradicional Xerrada de Santa Llúcia
de la plaça Nova.

-

INAUGURACIONS

1. "Concurs d'Instagram #ConcursSJO17" i "Concurs de cartells de
#SJO18". Dissabte 10 de març. Assistents: 18.
Inauguració de les exposicions i entrega del premi a la guanyadora del
concurs de cartells; activitat realitzada en el marc de les Festes de Sant
Josep Oriol del barri del Pi.
2. “Mostreu-me l’Havana” Dijous 5 d’abril. Assistents: 40 persones.
Inauguració de l’exposició amb fotografies de Manuel Villar fruit dels
encontres amb els Casals Catalans de Cuba, a càrrec de Manuel Villar
Villar, autor de les fotografies, i Julio Ríos Gavira, president de la
Federación de Casas Regionales y Entidades Culturales de Catalunya
(FECARECAT).
3. “La Festa Viscuda. Sant Roc, 1884-1983”. Dijous 19 d’abril. Assistents:
56 persones.
Inauguració de l’exposició, en el marc del projecte «4 ¼». Cent anys de
la llarga història de les Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova.
Una producció de l’Associació de Festes de la Plaça Nova. Durant l’acte
va ser celebrat l’atorgament del Premi Ciutat de
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Barcelona 2017 de Cultura Popular i Tradicional a l’Associació de Festes
de la Plaça Nova pel seu projecte «4 ¼».
4. “La Mulassa de Barcelona: 450 anys”. Dijous 3 de maig. Assistents: 38
persones.
Inauguració de l’exposició. Una producció de l’Associació d’Amics dels
Gegants del Pi. Amb la projecció de l’àudio visual “La Mulassa amunt i
avall”, recull d’imatges de Ramón Saumell i Josep Lluís Badal.
5. “Aureli Capmany. La Dansa i l’Esbart Català de Dansaires”. Dijous
13. Assistents: 59 persones.
Inauguració de l’exposició i presentació del llibre-catàleg de l’exposició, a
càrrec de Maria Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Cultural, Montserrat Garrich, comissària de
l’exposició, i Jordi Bartolomé, president de l’Esbart Català de Dansaires.

6. Nadal a La Casa. Dijous 29. Assistents: 56 persones.
Inici del Nadal a La Casa amb l’encesa de l’enllumenat de la façana i les
inauguracions del “Pessebre Popular i Humorístic de La Casa dels
Entremesos” i de les exposicions «Diorames de Pessebre» de l’Escola
Taller de Pessebres de Barcelona, «Vestits de l’Esperit de Nadal i el
seu seguici» i «Working Progress Pessebres», a càrrec d’Albert
Català, president de la Federació Catalana de Pessebristes, Abel Plana,
president de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella, i Xavier
Cordomí, director de La Casa dels Entremesos.

-

PRESENTACIONS
1. “450 anys de la Mulassa de Barcelona #450mulassa”. Dimecres 13
de gener. Assistents: 26 persones.
Presentació dels actes de celebració del 450è aniversari de la Mulassa
de Barcelona. Organitzat per l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi.
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2. “Els balls de l’Aureli Capmany”. Dimecres 28 de febrer. Assistents: 35
persones.
Presentació del disc “Els balls de l’Aureli Capmany” Editat per l’Esbart
Català de Dansaires en el marc de l’Any Capmany. Presentació a càrrec
de Maria Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i
Associacionisme de la Generalitat de Catalunya, Montserrat Garrich,
mestra de dansa de l’Esbart Català de Dansaires, i Joan Gómez, director
musical de l’Esbart Català de Dansaires.
3. Llibre “Bestiari”. Dijous 12 d’abril. Assistents: 62 persones. Presentació
del llibre, tercer volum de la col·lecció “Grups Festius de Barcelona”, amb
text de Xavier Cordomí, il·lustracions de Juanol0 i color de Luis S. Ruiz,
editat per El Cep i la Nansa Edicions i l’Ajuntament de Barcelona.
Presentació a càrrec dels autors i de Xavier Arola, director de El Cep i la
Nansa Edicions, amb la col·laboració de l’Associació de Festes de la
Plaça Nova.
4. “Gegants i Capgrossos 1”. Dijous 21 de juny. Assistents: 36 persones.
Presentació del quart volum de la col·lecció “Grups Festius de
Barcelona”, amb text de Xavier Cordomí i il·lustracions de Juanol0,
editat per El Cep i la Nansa edicions i coeditat per l’Ajuntament de
Barcelona. Presentació a càrrec dels autors i dels editors.
5. 15 anys dels Falcons de Barcelona. Dijous 18 d’octubre. Assistents: 65
persones. En el marc de la celebració dels 15 Anys dels Falcons de
Barcelona celebració de l’acte institucional amb: taula rodona amb
diversos membres dels Falcons de Barcelona, presentació del conte
«Falcons de Barcelona» de Marta Alonso, autora del conte, Juanol0,
il·lustrador del conte, Xavier Arola, editor de El Cep i la Nansa i Samuel
Sotil, president de Falcons de Barcelona, i presentació del vídeo «15
Anys» realitzat per Olga Gómez i Jordi Lavandeira.
6. “El conte de la Víbria. De com la Víbria de Barcelona es va fer de la
Colla de la Plaça Nova”. Dissabte 24. Assistents: 148 persones.
Presentació del conte de Mar Calvet López, amb il·lustracions de Glòria
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Fort Mir, a càrrec de l’autora i de la il·lustradora. Tot seguit «Contes de
cercavila de festa major» amb Moi Aznar i recepció infantil amb
«Panellets de Sant Roc» i l’obsequi del «Conte de la Víbria» a tots els
nens i nenes assistents a l’acte. Organitzat per l’Associació de Festes de
la Plaça Nova en motiu dels 25 anys de la recuperació de la Víbria de
Barcelona.

-

DANSES I CONCERTS
1. Taller de danses occitanes. Organitzat pel Cercle d’Agermanament
Occitano, amb un total de 4 sessions.
o

“El rondeu: de la rotllana a la parella passant per la cadena”.
Dissabte 17 de febrer. Assitents: 9.

o

“Congos, o la contradansa gascona”. Dissabte 24 de febrer.
Assistents: 11

o

“Els Branles en cordà de la Val d’Assau”. Dissabte 10 de març.
Assistents: 11.

o

“El Pas d’estiu”. Dissabte 17 de març. Assistents: 9.

2. Sarada de Contes Occitans. Dissabte 16 de juny. Assistents: 28.
Espectacle en llengua occitana a càrrec de Revelhet, amb Pascala
Respaud i Ramon Gargallo. Una barreja d'històries actuals i contes
tradicionals amb cançons, músiques i presentació d'instruments populars
i tradicionals dels Pirineus. Activitat en col·laboració amb el Centre
d’Agermanament Occitano Català.
8. CESSIÓ D’ESPAIS

Gener

-

Dissabte 13. Cessió de la Sala de ball i vestidors a la Moixiganga de
Vilafranca del Penedès per a la seva participació al Seguici de les
Basíliques de la Barcelona Antiga. Amb l’assistència de 24 persones.
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Febrer

-

Dilluns 5. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i
Tradicions de l’ICUB per a una reunió d’organització de l’Arribo del Rei
Carnestoltes del Carnaval de Barcelona i de les Festes de Santa Eulàlia.
Amb l’assistència de 6 persones.

Març

-

Dissabte 17. Cessió de la Sala de Ball per al sopar dels integrants de la colla
del Poulain de Pesenàs i l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi,
participants al “Bestieses. Els convidats del Lleó i la Mulassa de Barcelona”;
activitat realitzada en el marc de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del
Pi. Amb l’assistència de 35 persones.

Abril

-

Dimarts 17. Cessió de la Sala de Reunions al Departament de Festes i
Tradicions del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), i a Castellers de
Barcelona per a una reunió de les Festes de la Mercè 2018. Amb
l’assistència de 4 persones.

-

Dimarts 17. Cessió de la Sala de Reunions al Departament de Festes i
Tradicions del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), i l’Agrupació del
Bestiari Festiu i Popular de Catalunya – Territorial del Barcelonès, la
Federació de Diables de la Ciutat de Barcelona, la Coordinadora de
Colles de Diables i Bèsties de Foc de Barcelona i colles independents
de diables per a per a una reunió de les Festes de la Mercè 2018. Amb
l’assistència de 14 persones.

-

Dijous 26. Cessió de la Sala de Reunions al Departament de Festes i
Tradicions del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), i la Coordinadora
de Geganters de Barcelona per a una reunió de les Festes de la Mercè
2018. Amb l’assistència de 4 persones.
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Maig

-

Divendres 4. Cessió de la Sala de Reunions, al Departament de Cultura
de Proximitat, Cultura Popular, del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB),
representants

del

“Matsuri.

VI

Festival

Tradicional

Japonès”

i

representants de l’Associació de Festes de la Plaça Nova i de l’Associació
de Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta, per a una reunió per a la
col·laboració amb gegants en el “Matsuri. VI Festival Tradicional
Japonès”.

-

Dijous 24. Cessió de la Sala de Reunions al Departament de Festes i
Tradicions del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), per a una reunió de
les Festes de la Mercè 2018. Amb l’assistència de 3 persones.

-

Dijous 31. Cessió de la Sala de Reunions a l’Associació Catalana de
Professionals per a una reunió - dinar de treball. Amb la participació de 19
assistents.

Juny

-

Dissabte 16. Cessió de la Sala d’Actes a alumnes i mestre d’Arquitectura
del Programa Internacional PEI de la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotà (Colómbia) per una xerrada i passi d’imatges relacionades amb la
Cultura Popular Catalana. Total 38 assistents.

-

Dimarts 19. Cessió de la Sala d’Actes al Partit Demòcrata Europeu Català
(PDeCat) i l’equip de Neus Munté per un l’acte “ReMuntem Barcelona” amb
entitats socials, comercials i veïnals del Districte de Ciutat Vella a càrrec de
Neus Munté i altres representants del PDeCat de Ciutat Vella. Total 74
assistents.

Juliol

-

Dijous 19. Cessió de la Sala de Ball a Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) de Ciutat Vella, per a l’acte: Jornada de retorn “La Via Laietana
que hem dibuixat amb tu”. Debat amb entitats comercials i
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veïnals del Districte, amb la participació d’Alfred Bosch, president del grup
municipal d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona i Jordi Cànoves, regidor
portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona. Total 32 assistents.

Agost

-

Dimarts 14. Cessió de la Sala de Música a la Cobla Ciutat de Granollers
per a realitzar assajos per a la seva participació a la Ballada de Sardanes
inaugurals de les 429 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova.
Total 11 assistents.

-

Dimecres 15. Cessió de la Sala de Música a la Cobla Ciutat de Cornellà
per a realitzar assajos per a la seva participació a la Ballada de l’Esbart
Català de Dansaires, Seguici de Sant Roc i Tres Sardanes de les 429 Festes
de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova. Total 12 assistents.

-

Divendres 17. Cessió de la Sala de Ball i vestidors al grup Karaokes Band
per a la seva actuació en el Concert ball de les 429 Festes de Sant Roc de
Barcelona a la plaça Nova. Total 6 assistents.

-

Dissabte 18. Cessió de la Sala de Ball i vestidors al grup Hora de Joglar
per a la seva actuació en el Concert ball de les 429 Festes de Sant Roc de
Barcelona a la plaça Nova. Total 13 assistents.

-

Dissabte 18. Cessió de la Sales de Ball, d’Actes, de Música i vestidors al
grups: Víbria de Castelló de la Plana, Víbria de Reus, Víbria del Vendrell,
Víbria Jove d’Igualada i Víbria del Poblenou per a la seva participació a la
Trobada de Víbries i al Correfoc de les 429 Festes de Sant Roc de Barcelona
a la plaça Nova. Total 83 assistents.

Setembre

-

Dilluns 17. Cessió del Pati de La Casa al Departament de Festes i
Tradicions del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i a l’Agrupació del
Bestiari Festiu i Popular de Catalunya – Territorial del Barcelonès, la
Federació de Diables de la Ciutat de Barcelona, la Coordinadora de
43

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Colles de Diables i Bèsties de Foc de Barcelona i colles independents
de diables per a una reunió d’organització i servei d’ordre dels actes de foc
de les Festes de la Mercè 2018. Amb l’assistència de 17 persones.

-

Dilluns 17. Cessió del Pati de La Casa al Departament de Festes i
Tradicions del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), per a una reunió
d’organització i amb els productors artístics de tradicionals (PAT’s) de les
Festes de la Mercè 2018. Amb l’assistència de 14 persones.

-

Divendres 21. Cessió de la Sala de Música a la Cobla Sabadell per a un
assaig per a la seva participació al MercèDansa de les Festes de la Mercè
2018. Amb l’assistència de 12 persones.

-

Dissabte 22, cessió de la Sala d’Actes a al Departament de Festes i
Tradicions del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i a l’Esbart Català de
Dansaire per a l’acte de lliurament de litografies i d’agraïment als diversos
grups participants del MercèDansa de les Festes de la Mercè 2018. Amb
l’assistència d’unes 20 persones aproximadament.

-

Diumenge 23, 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 en el 68è. Concurs de Colles Sardanistes Barcelona –
Campionat de Catalunya- de les Festes de la Mercè 2018. Amb l’assistència
d’unes 300 persones.

Octubre

-

Dimarts 16. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i
Tradicions del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), per a una reunió de
valoració de les Festes de la Mercè 2018 amb els productors artístics de
tradicionals (PAT’s). Amb l’assistència de 13 persones.

-

Dimarts 30. Cessió de la Sala de reunions a la Coordinadora de Centres
de Parla Catalana, amb representats de diverses entitats, per a una reunió
per l’exposició «Espai i Festa». Amb l’assistència de 6 persones.
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Novembre

-

Dijous 15. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i
Tradicions del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), per a una reunió
preparatòria de les Festes de Santa Eulàlia 2019. Amb l’assistència de 2
persones.

-

Dimarts 20. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i
Tradicions del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), per a una reunió de
valoració de les Festes de la Mercè 2018 i preparació de les Festes de Santa
Eulàlia 2019 amb representants de: Agrupació del Bestiari Festiu i
Popular de Catalunya (Territorial del Barcelonès), Coordinadora de Colles
de Diables i Bèsties de Foc de Barcelona, Federació de Diables de
Barcelona Ciutat i colles de diables independents. Amb l’assistència de
11 persones.

Desembre

-

Divendres 15. Cessió de la Sala de reunions al Museu Frederic Marès i
l’ESMUC -Escola Superior de Música de Catalunya- per a l’organització
del Concert de Primavera i la Cultura Popular en el marc del 75e aniversari
del Museu Frederic Marès. Amb l’assistència de 4 persones.

9. PROGRAMACIÓ ANUAL DE CURSOS I FORMACIONS VÀRIES

-

Curs de formació de gralles, tabals i/o flabiols. Cada dilluns, dimarts,
dimecres, dissabte i diumenge de setembre a juny per a entitats associades.

-

Taller de percussió per a infants. Cada dijous de setembre a juliol, a càrrec
del grup de percussió Kukumkú.

-

“Ball dels divendres”. Cada divendres d’octubre a juny, curs de balls
tradicionals a càrrec de l’Esbart Català de Dansaires.

45

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

-

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

-

“Clos i batacada”. Cada dimarts entre els mesos de setembre i juny, taller
de ball de bastons a càrrec de l’Esbart Català de Dansaires.

-

“Impuls de danses vives d’arrel tradicional”. Cada dimecres durant el
mes de novembre, per a mestres i professors de primària i secundària, a
càrrec d’Anna Bigas, Montserrat Garrich i Jordi Mustieles, mestres de dansa,
i Joan Gómez, direcció musical. Organitzat per l’Esbart Català de Dansaires.
Amb l’assistència de 10 persones per sessió.

10. CAMPANYES SOLIDÀRIES
-

“Amb la campanya sigues bèstia...”. Del 30 de desembre de 2017 al 4 de
gener de 2018. Donacions: 550 (184 llibres i 366 joguines) Campanya de
recollida de joguines noves i llibres de La Casa dels Entremesos, amb la
Tarasca i la Víbria com a patges reials, que repartiran les donacions entre
els nens i nenes que més les necessitin. Els llibres i les joguines han estat
entregats al Casal dels Infants del Raval.
Organitza la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de
Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos.

-

“Cap infant fora de joc!”. Del 29 de novembre de 2018 al 4 de gener de
2019. Campanya de recollida de joguines noves i llibres de La Casa dels
Entremesos, amb la Carassa com a patge reial, que repartirà les donacions
entre els nens i nenes que més les necessitin.
Organitza la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de
Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos.
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11. ACTIVITATS PÚBLIQUES EXTERNES I COL·LABORACIONS

Festes i tradicions de Barcelona ciutat 2018:
1. Festes de Santa Eulàlia. (16 actes)
2. Carnaval de Barcelona. (2 actes)
3. Corpus de Barcelona. (2 actes)
4. Festes de la Mercè. (27 actes)
6. La Carassa del Nadal de Barcelona. (6 actes)
7. L’Esperit del Nadal. (1 acte)
8. L’Home dels nassos. (1 acte)

Festes i Tradicions de Ciutat Vella 2018:
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. Trobada de Gegants de Sant Pere de les Puel·les, octubre.
15. La Carassa de Nadal, (Barri Gòtic) desembre.
16. L’Esperit de Nadal, (Ciutat Vella) desembre.
17. L’home dels nassos, (Ciutat Vella) desembre
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Gener

-

Al fòrum Som Cultura Popular
•

“El Seguici Popular de Barcelona, debat obert”. Diumenge 28.
Organització del debat amb la intervenció de Xavier Cordomí, director
de La Casa dels Entremesos, i Nicolàs Alonso, Pare dels gegants de la
Ciutat.

•

Tallers de cultura popular de La Casa dels Entremesos. Diumenge 28
de gener. Presentació dels tallers a càrrec de Montserrat Garrich i Jordi
Lavandeira, vicepresidents de la Federació d’Entitats de Cultura Popular
i Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos.

Maig

-

Reunió de la Junta Permanent de la Federació amb Adifolk per a possibles
col·laboracions.

-

Dijous 10. Reportatge de Barcelona Cultura amb entrevista a Xavier
Cordomí, director de La Casa dels Entremesos.

-

Dimecres 30. Reportatge de Betevé amb entrevista a Xavier Cordomí,
director de La Casa dels Entremesos.

-

Dijous 31. Reportatge de la Xarxa de Televisions Locals amb entrevista a
Xavier Cordomí, director de La Casa dels Entremesos.

Juny

-

Realització per la Festivitat de Corpus de l’exposició del Seguici Popular
de Barcelona, al vestíbul de l’Ajuntament de Barcelona, i la Processó
Festiva de Corpus.

-

Aprovació per unanimitat pel Plenari del Consell d’Entitats de la Federació
d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels
Entremesos la incorporació com a nou soci de la Federació de La Coral Sant
Jordi.
48

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

-

Una reunió amb responsables del projecte ITAKA Raval. Una reunió del
president i vicepresident d'activitats amb el Departament de Festes i
Tradicions (ICUB) per a temes de la Mercè 2018. Dues reunions de treball
de secretaria i presidència. Una reunió de treball de secretaria,
vicepresidència jurídica i presidència.

Juliol

-

Reunió tècnica de treball de la Junta de la Federació amb membres de la
Junta de La Coral Sant Jordi per a la seva incorporació com a nou soci de
la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i
La Casa dels Entremesos.

-

Signatura del conveni 2018 amb l’Ajuntament de Barcelona Districte de
Ciutat Vella.

-

Signatura del conveni 2018 amb el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)

Setembre

-

Realització de les activitats de les Festes de la Mercè 2018: Portes
obertes a les exposicions permanents i temporals, exposició del Seguici
Popular al Palau de la Virreina, Seguici inaugural, Toc d’Inici, 25è aniversari
del Toc d’Inici, Anada a Ofici i Seguici de la Mercè.

-

Participació dels Gegants Nous de la Casa de Caritat o del Corpus de

Barcelona en l’acte del Cap a la Festa i en la inauguració de la 18a Mostra
de Gegants de les Festes de la Mercè, com a convidats pels Gegants de la
Ciutat.

-

Creació d’imatges projectables de tots els elements del Seguici Popular de
Barcelona per al Toc d’Inici de les Festes de la Mercè en motiu dels 25 anys
de l’acte.
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-

Creació de la versió per a cobla de ministrils del Ball dels Gegants Nous
de la Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona, a càrrec del mestre Jordi
Fàbregas, per a la participació extraordinària al Toc d’Inici de les Festes de
la Mercè en motiu del centenari dels gegants.

-

Creació de nou vestuari per als portadors – balladors dels Gegants Nous
de la Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona en motiu del centenari dels
gegants.

-

Projecció, el dia 26 de setembre a La Violeta de Gràcia, del documental
etnogràfic «D'àligues, falcons i cavallets», amb imatges de grups de la
Federació durant les tasques de preparació del Toc d’Inici de les Festes de
la Mercè.

Octubre

-

Participació amb els Gegants Nous de la Casa de Caritat o del Corpus de

Barcelona en la 4a. Diada dels Gegants i Nanos Centenaris de Montblanc,
convidats en motiu dels seus 100 anys, el dissabte 13 d’octubre.

Novembre

-

Celebració de les activitats del «25 anys bestials», 25è Aniversari del Bou
de Barcelona, els Cavallets Cotoners de Barcelona, el Lleó de Barcelona, la
Tarasca de Barcelona i la Víbria de Barcelona, dissabte 10 de novembre.

Desembre

-

Dissabte 15. Arribada de l’Esperit de Nadal i Prego de Nadal de La Casa
dels Entremesos. a càrrec de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella.
Amb l’assistència de 215 persones.

-

Dilluns 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.
Organitzat per l’Associació de Festes de la Plaça Nova i l’Arca de Noè. Amb
l’assistència de 158 persones.
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-

Participació dels Gegants Nous de la Casa de Caritat o del Corpus de
Barcelona, en motiu del seu centenari, a la XXV Diada de les Tradicions i
els Costums Nadalencs de la Fira de Santa Llúcia, al Pla de la Catedral, on
-els gegants- van rebre l’homenatge dels firants de l’Associació Fira de Santa
Llúcia.

12. PROGRAMA DE MANTENIMENT D’IMATGERIA FESTIVA

-

Restauració de les mans de la Geganta Nova de la Casa de Caritat o del
Corpus de Barcelona, durant la primera meitat del mes de setembre.

-

Restauració i inici de confecció del vestit nou de la Gegantona Laia i
restauració dels Gegants nous de la Casa de Caritat o del Corpus de
Barcelona i dels Gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval de
Barcelona, durant el mes de novembre i desembre.

13. PREPARACIÓ D’ACTIVITATS

Gener

-

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.

Febrer

-

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 –
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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.

Març

-

Preparació de les activitats de La Nit dels Museus 2018.

-

Preparació de les activitats del Dia de l’Associacionisme Cultura (DASC)
2018.

-

Preparació de les activitats del Corpus de Barcelona 2018: Catifa floral de
La Casa dels Entremesos, Exposició del Seguici Popular al vestíbul
l’Ajuntament i Processó Festiva de Corpus.

Abril

-

Preparació de les activitats de La Nit dels Museus 2018.

-

Preparació de les activitats del Dia de l’Associacionisme Cultura (DASC) i
2018 Any Europeu del Patrimoni Cultural.

-

Preparació de les activitats del Corpus de Barcelona 2018: Catifa floral de
La Casa dels Entremesos, Exposició del Seguici Popular al vestíbul
l’Ajuntament i Processó Festiva de Corpus.

Maig

-

Preparació de les activitats de La Nit dels Museus 2018.

-

Preparació de les activitats del Dia de l’Associacionisme Cultura (DASC) i
2018 Any Europeu del Patrimoni Cultural.
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-

Preparació de les activitats del Corpus de Barcelona 2018: Catifa floral de
La Casa dels Entremesos, Exposició del Seguici Popular al vestíbul
l’Ajuntament i Processó Festiva de Corpus.

Juny

-

Preparació i realització de les activitats dels 100 anys dels Gegants Nous
de la Casa de Caritat o de Corpus de Barcelona.

-

Preparació de les activitats de les Festes de la Mercè 2018: Portes obertes
a les exposicions permanents i temporals, exposició del Seguici Popular al
Palau de la Virreina, Seguici inaugural, Toc d’Inici, 25è aniversari del Toc
d’Inici i Seguici de la Mercè.

-

Preparació de les activitats del 25 Aniversari del Lleó de Barcelona, el Bou
de Barcelona, la Víbria de Barcelona i la Tarasca de Barcelona.

Juliol

-

Preparació de les activitats de les Festes de la Mercè 2018: Portes obertes
a les exposicions permanents i temporals, exposició del Seguici Popular al
Palau de la Virreina, Seguici inaugural, Toc d’Inici, 25è aniversari del Toc
d’Inici i Seguici de la Mercè.

-

Preparació de les activitats del 25 Aniversari del Lleó de Barcelona, el Bou
de Barcelona, la Víbria de Barcelona i la Tarasca de Barcelona.

-

Participació en el 75e aniversari dels Gegants de la Ciutat d’Igualada amb
els Gegants Nous de la Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona.

Agost

-

Preparació de les activitats de les Festes de la Mercè 2018: Portes obertes
a les exposicions permanents i temporals, exposició del Seguici Popular al
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Palau de la Virreina, Seguici inaugural, Toc d’Inici, 25è aniversari del Toc
d’Inici i Seguici de la Mercè.

-

Preparació de les activitats del 25 Aniversari del Lleó de Barcelona, el Bou
de Barcelona, la Víbria de Barcelona i la Tarasca de Barcelona.

Setembre

-

Preparació de les activitats del 25è Aniversari del Lleó de Barcelona, el
Bou de Barcelona, la Víbria de Barcelona, la Tarasca de Barcelona i els
Cavallets Cotoners de Barcelona, que se celebrarà el dissabte 10 de
novembre.

Octubre

-

Preparació de les activitats del 25è. Aniversari del Lleó de Barcelona, el
Bou de Barcelona, la Víbria de Barcelona, la Tarasca de Barcelona i els
Cavallets Cotoners de Barcelona, que se celebrarà el dissabte 10 de
novembre.

-

Preparació de les activitats del «Nadal a La Casa dels Entremesos» amb:
enllumenat de la façana, pessebre popular i humorístic, campanya de
recollida de joguines i llibres infantils i juvenils, exposicions nadalenques de
diorames de pessebre i de vestuari de l’Esperit de Nadal i el seu seguici,
working progress pessebre, visites teatralitzades, activitats infantils especials
(titelles i ludoteca), sortides de La Carassa de Nadal, tradicional xerrada de
Santa Llúcia, participació a la XXV Diada de les Tradicions i els Costums
Nadalencs per la Fira de Santa Llúcia, Arribada de l’Esperit de Nadal i Pregó
de Nadal, Comiat de l’Home dels Nassos que se celebraran del 29 de
novembre al 6 de gener.

Novembre

-

Preparació de les activitats del «Nadal a La Casa dels Entremesos» amb:
l’enllumenat de la façana de La Casa dels Entremesos, Pessebre Popular i
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Humorístic, campanya de recollida de joguines i llibres infantils i juvenils,
exposicions nadalenques: Diorames de pessebre, Vestuari de l’Esperit de
Nadal i el seu seguici i Working Progress Pessebre, visites teatralitzades,
activitats infantils especials (titelles i ludoteca), sortides de La Carassa de
Nadal, tradicional xerrada de Santa Llúcia, participació a la XXV Diada de les
Tradicions i els Costums Nadalencs per la Fira de Santa Llúcia, Arribada de
l’Esperit de Nadal i Pregó de Nadal i Comiat de l’Home dels Nassos que se
celebraran del 29 de novembre al 6 de gener.

-

Preparació del calendari d’activitats 2019 -estables i temporals- de La Casa
dels Entremesos.

-

Preparació de les activitats de les Festes de Santa Eulàlia 2019 amb
exposició: «Gegants de Corpus vs. Gegants de Carnaval», exposició
«Laies», Protocols de l’Àliga, Ballada d’esbarts, Correfoc de Santa Eulàlia,
XXXVII Trobada de Gegants de Ciutat Vella – Seguici de Santa Eulàlia, la
gegantona Laia a la col·locació del Penó de Santa Eulàlia, Passejada de les
Laies i les actuacions de la gegantona Laia, falcons, moixiganga, esbarts,
gegantons i sardanistes.

-

Preparació de les activitats del Carnaval 2019. Arribo del Rei Carnestoltes
amb el ball de benvinguda dels Gegants nous de la Casa de Caritat o del
Carnaval de Barcelona.

Desembre
-

Preparació i realització de les activitats del «Nadal a La Casa dels
Entremesos» amb: l’enllumenat de la façana de La Casa dels Entremesos,
Pessebre Popular i Humorístic, campanya de recollida de joguines i llibres
infantils i juvenils, exposicions nadalenques: Diorames de pessebre, Vestuari
de l’Esperit de Nadal i el seu seguici i Working Progress Pessebre, visites
teatralitzades, activitats infantils especials (titelles i ludoteca), sortides de La
Carassa de Nadal, xerrada de Santa Llúcia, participació a la XXV Diada de
les Tradicions i els Costums Nadalencs per la Fira de Santa Llúcia, Arribada
de l’Esperit de Nadal i Pregó de Nadal i Comiat de l’Home dels Nassos que
se celebraran del 29 de novembre al 6 de gener.
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-

Preparació del calendari d’activitats 2019 -estables i temporals- de La Casa
dels Entremesos.

-

Preparació de les activitats de les Festes de Santa Eulàlia 2019 amb
exposició: «Gegants de Corpus vs. Gegants de Carnaval», exposició
«Laies», Protocols de l’Àliga, Ballada d’esbarts, Correfoc de Santa Eulàlia,
XXXVII Trobada de Gegants de Ciutat Vella – Seguici de Santa Eulàlia, la
gegantona Laia a la col·locació del Penó de Santa Eulàlia, Passejada de les
Laies i les actuacions de la gegantona Laia, falcons, moixiganga, esbarts,
gegantons i sardanistes.

-

Preparació de les activitats del Carnaval 2019. Arribo del Rei Carnestoltes
amb el ball de benvinguda dels Gegants nous de la Casa de Caritat o del
Carnaval de Barcelona.

14. ASSEMBLEES I REUNIONS DE LA FEDERACIÓ
-

Al març Assemblea General Ordinària amb l’aprovació per unanimitat de la
memòria i comptes del 2017 i del Projecte i pressupost 2018.

-

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.
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15. ENTITATS FEDERADES

Les quinze 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. Colla Gegantera del Casc Antic
7. 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. Falcons de Barcelona
11. Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda
12. Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume de Barcelona
13. Pessebristes de Ciutat Vella–Escola taller de Pessebres de
Barcelona

14. La Moixiganga de Barcelona
15. Coral Sant Jordi

Les 15 entitats amb 40 seccions d’activitats diferents i al voltant de 1.000 socis en total,
han realitzat, utilitzant els diversos espais de La Casa dels Entremesos:

-

Més de 300 reunions, assemblees i comissions.

-

Més de 400 assajos i formacions (esbart, sardanes, falcons, gegants, nans,
bestiari, diables, trabucaires, grallers, tabalers, altres formacions musicals,
etc.).

-

Milers d’hores de secretaria, administració i tresoreria, comunicació, imatge,
xarxes socials, arxiu, biblioteca, magatzem, manteniment de vestuari i
d’imatgeria, etc.

-

100 hores setmanals i unes 5.000 hores anuals d’activitat als diversos espais
de La Casa dels Entremesos.
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Per altra part, totes les entitats associades i residents amb les seves seccions i colles
de: bastoners, sardanes, esbarts, falcons, moixiganga, gegants, nans, bestiari, diables,
trabucaires, grallers, tabalers, altres formacions musicals, coral etc. han realitzat o
participat a festes i tradicions de Ciutat Vella i de Barcelona ciutat i a altres festes,
trobades, aplecs, mostres, concursos, etc., a altres barris de la ciutat i pobles i ciutats
de Catalunya i de fora de Catalunya, segons les memòries presentades per cada entitat
federada i resident i resumides a continuació, per ordre d’antiguitat de l’associació.

15.1.

Activitats públiques externes i internes.

GENER
Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Finalització del procés restauració de la
rèplica de la Mulassa de Barcelona. Participació al Seguici de les Basíliques de la
Barcelona Antiga 2018 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. Organització del Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga junt a la Colla
Gegantera del Casc Antic. Participació als Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona
amb la Mulassa de Barcelona, convidada com a pregonera en motiu del seu 450è
aniversari, i realitzant la Cavalcada dels Tres Tombs. Organització de la recollida de
donatius en benefici a Sant Joan de Déu amb la presència de la Mulassa de Barcelona
en motiu de la participació d’aquesta a la Magic Line el mes de febrer. Organització de
la xerrada “Mulasses de Catalunya: experiències de recuperació” al Fòrum Som Cultura
Popular sobre la recuperació de les mulasses de Solsona, Tarragona, Girona i
Barcelona amb la representació d’un ponent per cada una. Set assaigs de música. Un
assaig dels Tabalers del Pi. Dues reunions de Colla i cinc de Junta de l’Entitat. Quatre
assaigs del “Ball a quatre” dels Gegants del Pi i de Santa Maria del Mar. Dos assaigs
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: Coorganització i participació a l’arribada i
visita dels Reis d’orient a l’Hospital materno-infantil de 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 amb els grallers La Pessigolla. Participació al Seguici de
les Basíliques de la Barcelona Antiga amb els grallers La Pessigolla. Participació als
Tres Tombs Infernals a Sant Andreu del Palomar amb la Víbria de Barcelona (vella) i
l’Arpella del Barri Gòtic. Col·laboració en l’organització de la xerrada tertúlia "Festes amb
animals o festes per a animals”, coorganitzada amb la Federació dels Tres Tombs de
Sant Antoni de Barcelona, a la Sala d'Actes de La Casa dels Entremesos. Participació
a la Cavalcada dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona amb diversos genets i la
Bandera de Santa Eulàlia. Participació en la Campanya de recollida de joguines de La
Casa dels Entremesos amb la Víbria de Barcelona. Exposició “Perquè avui és Santa
Llúcia... Pels volts de la Plaça Nova...”. a La Casa dels Entremesos. Una reunió de Junta.
Cinc reunions de colles. Una reunió de la Comissió organitzadora de les 428 Festes de
Sant Roc. Dues sessions de treball de la Comissió de l’exposició "Perquè avui és Santa
Llúcia... pels volts de la plaça Nova...". Cinc assajos dels grallers La Pessigolla. Quatre
assajos dels tabalers Percúdium. Tres
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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: Dos 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 Sant Vicenç de Montalt amb els Gegants de la Barceloneta i el
Gegantó Miquelet i l’acompanyament musical del grup Anem Descartant, Grallers.
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. Una reunió
de preparació de la celebració del 52è aniversari de la recuperació de La Tarasca de
Barcelona.
Esbart Català de Dansaires: Participació a la Cercavila d'Inici de Festa Major del barri
de Sant Antoni amb la Colla dels Cavallets petits. Participació al Fòrum Som Cultura
Popular: Acte Inaugural: L’ultima festa en llibertat amb el Cos de Dansa i
acompanyament de piano. Exposició Cavallets....endavant!. Els Cavallets Cotoners de
Barcelona i exposició Joan Amades, soci i president a la fàbrica de creació i exposició
De pagès a típic: cent anys dels vestits de l’Esbart Català de Dansaires a l’Espai Josep
Bota. Estand a la Rambla d’entitats. Xerrada Cultura popular, mirall dels educadors. amb
mestres de l’Esbart Català de Dansaires,a l’Espai Xerròdrom. Presentació de
l’enregistrament Els balls d’Aureli Capmany amb la participació de les seccions infantil i
juvenil i la Coral Nou Horitzó a plaça de Can Fabra. Presentació del Inventari de danses
vives de Catalunya i Ball per tota la vida, balla sempre, ball per a tothom, a l’escenari de
presentacions. Debat: El patrimoni cultural immaterial i el canvi social a l’Espai Josep
Bota. Presentació del projecte Dansa a l’escola a l’auditori de la Biblioteca Can Fabra
Ignasi Iglesias. Una reunió de junta directiva. Una reunió de la comissió d’Aureli
Capmany. Quatre reunions preparatòries de Fòrum Som Cultura. Quatre reunions
externes. Tres assajos de la secció infantil. Tres assajos de la secció juvenil. Sis assajos
del Cos de Dansa. Tres sessions del Ball dels Divendres.
Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Organització del Seguici de les
Basíliques de la Barcelona Antiga junt a l’Associació d’amics dels Gegants del Pi.
Participació al Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga amb els gegants de
Santa maria del Mar i el Dofí de Barcelona. Una reunió general de colla. Quatre assajos
de grallers. Diversos assajos de balls de gegants ui del Dofí. 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: 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 35 alumnes.
Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: Celebració dels Reis per als nens de
la Colla a La Casa dels Entremesos. Dos assajos preparatoris de la nova temporada a
La Casa dels Entremesos.
Associació Falcons de Barcelona: Participació al Fòrum Som Cultura Popular amb un
estand de la Federació de Colles de Falcons de Catalunya. Participació al Fòrum
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Som Cultura Popular amb una actuació dels Falcons. Participació al Fòrum Som Cultura
Popular amb un taller de falcons. Dos assajos tècnics de figures. Quatre assajos de
gralles i tabals. Una reunió de la Junta directiva de l’entitat. Dues reunions de
presidència. Una reunió de secretaria. Quatre reunions de l’equip tècnic. Tres reunions
de tresoreria.
Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Participació a la Cercavila d'Inici
de Festa Major del barri de Sant Antoni amb les galejades dels trabucaires.
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Desmuntatge del Pessebre del Mercat
de la Concepció. Desmuntatge del Pessebre del Mercat de Santa Caterina.
Desmuntatge del Pessebre oficial del Districte de Ciutat Vella. Una reunió de Junta de
l’entitat. Dues reunions de l’Escola -Taller de Pessebres de Barcelona.
Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Dos assajos dels músics.
Una reunió de comissions. Una reunió de Junta. Una reunió de colla.
Associació La Moixiganga de Barcelona: Participació al Fòrum Som Cultura Popular
amb un estand de La Moixiganga de Barcelona a la Rambla d’Entitats.
FEBRER
Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Participació a l’Arribo del rei Carnestoltes,
el Sarau i la Batalla campal de la Taronjada del Carnaval amb geganters portant els
Gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnestoltes. Festes de Santa Eulàlia:
Exposició de mulasses al Palau de la Virreina en motiu dels 450 anys de la Mulassa de
Barcelona. Participació a la Mostra de gegantets dels barris de la ciutat al Pati Manning
amb els gegantets Perot lo Lladre, Mustafà petit i Elisenda petita. Participació als
Protocols de l’Àliga amb el Lleó de Barcelona i els Músics del Pi. Participació a la Ballada
i Cercavila de Gegantets dels barris de la ciutat amb els gegantets Elisenda petita i
Mustafà petit i els Músics del Pi i amb geganters portant la Gegantona Laia. Participació
al Correfoc de Santa Eulàlia amb la Mulassa vella de Barcelona i els Tabalers del Pi.
Participació al Seguici de Santa Eulàlia – XXXVI Trobada de Gegants a Ciutat Vella amb
el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona, els gegantets Mustafà i Elisenda petits,
els Músics del Pi i els Gegants grans i petits del Pi i geganters portant la Gegantona
Laia. Participació a la Cercavila i Balls de Mulasses en en motiu dels 450 anys de la
Mulassa de Barcelona. Preparació i organització de la Xocolatada de les Festes de
Santa Eulàlia. Participació amb la geganteta Elisenda petita i les gegantes Laia i
Elisenda a l’exposició de “Laies” al Palau de la Virreina. Participació a la Passejada de
les Laies amb la geganteta Elisenda petita i les gegantes Laia i Elisenda i geganters
portant la Gegantona Laia i la Borda de la Casa de Caritat o del Corpus. Quatre assajos
dels Músics del Pi. Dos assajos dels Tabalers del Pi. Dues reunions de Colla. Quatre
reunions de Junta de l’Entitat. 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.
Associació de Festes de la Plaça Nova: Distinció amb el Premi Ciutat de Barcelona
2017 de Cultura Popular i Tradicional pel projecte “4 ¼”. Participació a l’Arribo del Rei
Carnestoltes, Sarau i Batalla Campal de la Taronjada del Carnaval de Barcelona 2018,
amb portadors per als Gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval de Barcelona.
Participació a la Rua de Carnaval de Pont de Vilomara amb els Grallers La Pessigolla.
Festes de Santa Eulàlia: Participació a la Mostra de gegantets dels barris de la ciutat al
Pati Manning amb els gegants infantils Pippo i Gal·la. Participació als Protocols de l’Àliga
amb l’Àliga de la Ciutat fent Ball de l’Àliga i la Marxa d’entrada de
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l’Àliga a Santa Maria del Mar. Participació a la Ballada i Cercavila de Gegantets dels
barris de la ciutat 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 al Seguici de Santa Eulàlia - XXXVI Trobada de Gegants de Ciutat Vella
amb l’Àliga de la Ciutat, la Vibria de Barcelona (nova), els gegants infantils Pippo i Gal·la,
l’Àliga petita, el nan Cu-cut, els gegants nous Roc i Laia, els grallers La Pessigolla,
portadors per la Gegantona Laia i el 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 l’exposició "Laies" al Palau de la Virreina amb la geganta nova
Laia i la geganta infantil Gal·la. Participació a la Trobada de Mulasses dels 450 anys de
la Mulassa de Barcelona 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 el
Penó de Santa Eulàlia. Participació a la Passejada de les Laies amb la geganta infantil
Gal·la, la geganta nova Laia, els grallers La Pessigolla, portadors per la Gegantona Laia
i per la geganta Borda de la Casa de Caritat o del Corpus i el Penó de Santa Eulàlia.
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. Rebuda del Premi Ciutat de Barcelona 2017 de Cultura Popular i
Tradicional pel nostre projecte “4 ¼” pel nostre president i pels membres de la secció de
Projectes, Arxiu i Recerca. 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 de
la plaça Nova, amb la participació de cinc monitors de l’entitat, els gegants infantils Pippo
i Gal·la i l’Àliga petita, amb la participació de 15 nenes i nens. Una visita guiada a les
exposicions permanents i temporals de la Casa dels Entremesos per a 18 alumnes de
l’Escola La Pau de Barcelona. Dos tallers de Diables de La Casa dels Entremesos per
a 50 alumnes de l’Escola el Solell de la Palma de Cervelló. Tres sessions d’atenció als
mitjans de comunicació. Una reunió de Junta. Quatre reunions de colles. Dues reunions
de la Comissió organitzadora de les 429 Festes de Sant Roc. Dues 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. Dos 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 a l’Arribo del
rei Carnestoltes, el Sarau i la Batalla campal de la Taronjada del Carnaval amb
geganters portant els Gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnestoltes. Festes de
Santa Eulàlia: Participació a la Mostra de gegantets dels barris de la ciutat al Pati
Manning amb la gegantona Quimeta. Participació a la Cercavila de Gegantets dels barris
de la ciutat 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 al Seguici de Santa Eulalia – XXXVI Trobada de Gegants de
Ciutat Vella amb els Gegants del Raval, la gegantona Quimeta i els músics de l’entitat.
Participació a l’exposició «Laies» al Palau de la Virreina amb la geganta Lola del Raval,
la geganta Laia del carrer Vallespir i la gegantona Quimeta. Participació a la Passejada
de les Laies amb la geganta Lola i la gegantona Quimeta i els músics de l’entitat. 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 la Mostra de gegantets dels barris de la ciutat al Pati Manning
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amb el gegantó Miquelet. Participació a la Cercavila de Gegantets dels barris de la ciutat
amb el gegantó Miquelet i portadors de la gegantona Laia. Participació en el Correfoc
de Santa Eulàlia amb La Tarasca de Barcelona i els Diables Tarascaires. Participació
en al Seguici de de Santa Eulàlia – XXXVI Trobada de Gegants de Ciutat Vella amb La
Tarasca de Barcelona, els gegants Pep Barceló i Maria la Néta, el gegantó Miquelet i
l’acompanyament musical del grup Anem Descartant, Grallers. Participació a l’exposició
«Laies» al Palau de la Virreina amb la geganta Maria la Néta. Participació a la Passejada
de les Laies amb la geganta Maria la Néta. Participació en la 36ena Trobada de gegants
de Navarcles interpretant el ball propi dels Gegants de la Barceloneta, amb els gegants
Pep Barceló i Maria la Néta i el gegantó Miquelet. Dues reunions d’organització. Una
reunió de colla. Una reunió de preparació de la celebració del 25è aniversari de la
recuperació de La Tarasca de Barcelona.
Esbart Català de Dansaires: Festes de Santa Eulàlia: Participació a la Mostra
d’Esbarts Infantils i Juvenils amb les seccions Infantil i Juvenil. Participació a la Ballada
d’Esbarts de Ciutat Vella en memòria d’Aureli Capmany amb la participació del Cos de
Dansa amb l’acompanyament musical de la Cobla Ciutat de Granollers. Participació al
Seguici de Santa Eulàlia amb els Cavallets Cotoners, les colles de bastoners Infantil,
Juvenil i Gran i amb acompanyament musical de flabiols i timbal i de tenora i caixa.
Participació al Ball de Gitanes de Santa Maria de Palautordera amb el Cos de Dansa i
amb l’acompanyament musical de la cobla Ciutat de Granollers. Participació a l’acte de
presentació i d’obertura de l’Any Aureli Capmany amb el Cos de Dansa a la Sala Oriol
Bohigues de l’Ateneu Barcelonès. Presentació del disc «Els balls d’Aureli Capmany»
amb una selecció de setze danses escollides entre les que va documentar, programar o
publicar el folklorista barceloní, quatre de les quals acompanyades pel cor infantil Nou
Horitzó, acte inclòs en la commemoració de l’Any Aureli Capmanya, presentació càrrec
de Maria Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i Associacionisme de la
Generalitat de Catalunya, Montserrat Garrich, mestra de dansa de l’Esbart Català de
Dansaires, i Joan Gómez, director musical de l’Esbart Català de Dansaires, amb
l’assistència de 35 persones. Organització del «Pintem la Laia!» mostra de dibuixos
acolorits sobre les Festes de Santa Eulàlia 2017 realitzats pels dansaires
infantils. Realització d’un total de cinc tallers de La Casa dels Entremesos (Tallers de
balls de bastons i Tallers de balls i danses) per a escoles amb un total de cent un
assistents. Una reunió de la junta directiva. Dues reunions externes. Quatre assajos de
la secció Infantil. Quatre assajos de la secció Juvenil. Vuit assajos del Cos de Dansa.
Quatre sessions del Ball dels Divendres.
Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Participació a l’Arribo del rei
Carnestoltes, el Sarau i la Batalla campal de la Taronjada del Carnaval amb geganters
portant els Gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnestoltes. Festes de Santa
Eulàlia: Participació a la Mostra de gegantets dels barris de la ciutat al Pati Manning amb
els gegantons Tinet, Kati i Ferran. Participació als Protocols de l’Àliga amb els gegants
de Santa Maria del Mar: el Rei Salomó i la Reina de Saba. Participació a la Cercavila de
Gegantets dels barris de la ciutat amb els gegantons Tinet, Kati i Ferran. Participació
als Batecs de la Laia amb els tabalers Kukumkú. Participació en el Correfoc de Santa
Eulàlia amb el Dofí de Barcelona i els tabalers Kukumkú. Participació en al Seguici de
de Santa Eulàlia – XXXVI Trobada de Gegants de Ciutat Vella amb el Dofi de Barcelona,
els gegants del Casc Antic: Peret el Fanaler i Marieta del Ull Viu, els gegants de Santa
Maria del Mar: el Rei Salomó i la Reina de Saba, els gegantons Tinet, Kati i Ferran.
Participació a l’exposició «Laies» al Palau de la Virreina amb les gegantes Reina de
Saba, Marieta del ull Viu, Caterina del Casc Antic. Participació a la Passejada de les
Laies amb les gegantes Reina de Saba, Marieta del ull Viu i Caterina del Casc Antic.
Participació a la Mitja Marató de Barcelona amb els
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tabalers Kukumkú. Una reunió general de colla. Quatre assajos de grallers. Assajos de
balls de gegants. feines de reparació i de preparació de trobades. Reunions setmanals
de junta. Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils
Kukumkids.
Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: Festes de Santa Eulàlia:
Participació en al Seguici de de Santa Eulàlia – XXXVI Trobada de Gegants de Ciutat
Vella amb els gegants grans Pere i Constança i els gegants petits Alfons i Isabel.
Participació a l’exposició «Laies» al Palau de la Virreina amb les gegantes Constança i
Isabel. Participació a la Passejada de les Laies amb les gegantes Constança i Isabel.
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 41 alumnes.
Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: Participació a la Cloenda del
Campionat de Catalunya i del Campionat de Colles de Barcelona recollint els títols
aconseguits l’any 2017: Campiona de Catalunya de Punts Lliures, Campiona de
Catalunya de Revesses, Campiona de Catalunya de Colla Completa, Subcampiona de
la Territorial Barcelona Ciutat i Subcampiona de Catalunya. Quatre assajos a La Casa
dels Entremesos.
Associació Falcons de Barcelona: Festes de Santa Eulàlia: Participació al Matí de
Falcons amb cercavila amb els falcons i amb la mascota Nicolau l’Au des de la plaça
Nova i actuació dels falcons a la plaça de Sant Jaume. Participació en dues funcions de
l’obra de teatre «Tata Mala» a los Teatros del Canal de Madrid amb membres dels
Falcons de Barcelona. Quatre assajos tècnics de figures, un d’ells amb la visita de la
colla falconera de Salanca (Catalunya Nord). Sis assajos de gralles i tabals. Dues
reunions de la Junta directiva de l’entitat. Tres reunions de presidència. Tres reunions
de l’equip tècnic. Dues reunions de tresoreria. Una formació interna en comunicació.
Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Festes de Santa Eulàlia:
Participació als Protocols de l’Àliga amb les galejades dels trabucaires.
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Desmuntatge del Pessebre popular i
humorístic de La Casa dels Entremesos. Desmuntatge de l’exposició de Diorames de
l’Escola Taller de Pessebres de Barcelona a La Casa dels Entremesos. Dues reunions
de Junta de l’entitat.
Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Festes de Santa Eulàlia:
Participació a la Mostra de gegantets dels barris de la ciutat al Pati Manning amb el
gegantet Ullets. Participació a la Cercavila de Gegantets dels barris de la ciutat amb el
gegantet Ullets. Participació al Seguici de Santa Eulàlia – XXXVI Trobada de Gegants
de Ciutat Vella amb els gegants Ferran i Mercè, el gegantet Ullets i els músics de
l'entitat. Participació a la Passejada de les Laies amb la geganta Mercè i els músics de
l'entitat. Dos assajos de músics.
Associació La Moixiganga de Barcelona: Festes de Santa Eulàlia: Cercavila des de
la Plaça Nova, pel carrer del Bisbe i actuació a la plaça de Sant Jaume amb la
Moixiganga de Barcelona. Un assaig a la Casa dels Entremesos.
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MARÇ
Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Organització de les Festes de Sant Josep
Oriol del barri del Pi amb els següents actes: Inauguració de les exposicions “Concurs
d’Instagram #ConcursSJO17” i “Concurs de cartells de les Festes de Sant Josep Oriol
2018” a la Casa dels Entremesos; entrega de premis del “Concurs de cartells de les
Festes de Sant Josep Oriol 2018” a la Casa dels Entremesos; Toc d’inici a la festa amb
el repic de les campanes del Pi i la sortida dels quatre Gegants originals del Pi; Pregó a
càrrec del senyor Emili Boada Rovira, poeta i fotògraf, fill de Ciutat Vella, 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; Ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Sant Jordi – Ciutat
de Barcelona; 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; “Bestieses. Els convidats del
Lleó i la Mulassa de Barcelona” amb l’Àliga de Barcelona i el Poulain de Pesenàs a més
del Lleó i la Mulassa de Barcelona acompanyats pels Músics del Pi; Xerrada “Festes i
imatgeria festiva a l’arxiu de Santa Maria del Pi” a la Casa dels Entremesos a càrrec de
Jordi Sacasas, arxiver de l’arxiu parroquial de Santa Maria del Pi; Cercavila infantil amb
els gegantons de les escoles del barri i gegants i capgrossos particulars a més del
Mustafà petit i l’Elisenda petita i els Músics del Pi; Contacontes de Festa Major; Repic
de Campanes de Festa Major a càrrec dels Campaners del Pi; Ofici de Festa Major a la
Basílica de Santa Maria del Pi amb el Ball dels quatre Gegants originals del Pi al so de
l’orgue, l’entonació de l’Stabat Mater, el cant dels Goigs a Sant Josep Oriol i la veneració
de la Relíquia de Sant Josep Oriol; Projeccions a la porta de l’Ave Maria; “Emmulassa’t!”
amb la Mulassa vella de Barcelona i la Marxing Band del Taller de Músics del Raval;
Ball folk a càrrec del grup Bauma Folk; La Passejada dels Oriols amb els Músics del Pi
i els Gegants del Pi: Mustafà petit, Perot lo Lladre, Oriol i Mustafà -acte suspès per la
pluja; Ofrena floral a Sant Josep Oriol; Exhibició de la secció infantil de l’Esbart Català
de Dansaires -celebrada dins la Basílica de Santa Maria del Pi a causa de la pluja; Jocs
de Sant Josep Oriol i Xocolatada per la mainada -acte suspès per la pluja; Atracaments
d’en Perot lo Lladre amb el gegantet Perot lo Lladre i els Músics del Pi -acte suspès per
la pluja; Ball de Festa Major a càrrec de “Lady Whanda” -acte suspès per la pluja;
Matinades de grallers amb la participació dels Músics del Pi i convidats; Actuació dels
Falcons de Barcelona; Benedicció de Rams; XXIV Trobada de Gegants, Capgrossos,
Bestiari i Balls 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; Concurs fotogràfic a
Instagram mitjançant l’etiqueta #ConcursSJO18. Realització d’un taller de gegants i
visita guiada a les exposicions permanents i temporals de la Casa dels Entremesos per
a 49 alumnes de l’Escola Espai 3 de Sant Joan Despí amb dos monitors de la nostra
entitat. Realització d’un taller de gegants i visita guiada a les exposicions permanents i
temporals de la Casa dels Entremesos per a 23 alumnes de l’Escola la Salle Gràcia de
Barcelona amb dos monitors de la nostra entitat. Vuit assajos de música. Un assaig de
Pircussió. Tres reunions de Colla. Vuit reunions de la Junta de l’Entitat. Quinze reunions
de preparació de les Festes de Sant Josep Oriol. Dos assajos generals dels balls de la
imatgeria. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació, imatge de
l'entitat i manteniment de les figures.
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Associació de Festes de la Plaça Nova: Realització d’una visita guiada a les
exposicions permanents i temporals de la Casa dels Entremesos per a 27 alumnes de
l’Escola Mercè Rodoreda de Badalona amb un monitor de la nostra entitat. Realització
d’un taller de gegants i visita guiada a les exposicions permanents i temporals de la
Casa dels Entremesos per a 49 alumnes de l’Escola Espai 3 de Sant Joan Despí amb
tres monitors de la nostra entitat. Participació en la gravació de l’audiovisual de Miguel
Ángel Blanca Pachón com a part del muntatge “Les extincions” del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona CCCB amb l’assaig i les danses de l’Àliga de la Ciutat.
Participació a la IV Trobada de Gegants del Poble en el marc de la Festa de la Calçotada
del Poble Espanyol, Jornada de gastronomia i cultura popular, amb els gegants
nous Roc i Laia, el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla2. Realització d’un taller de
gegants i visita guiada a les exposicions permanents i temporals de la Casa dels
Entremesos per a 22 alumnes de l’Escola Els Costarets de Sant Pere Ribes amb dos
monitors de la nostra entitat. Participació al “Bestieses. Els convidats de la Mulassa i el
Lleó” de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb l'Àliga de la Ciutat i els
grallers La Pessigolla, realitzant la Marxa de l’Àliga i el Ball de l’Àliga a l’interior de la
Basílica del Pi. Realització d’una visita guiada a les exposicions permanents i temporals
de la Casa dels Entremesos per a 25 alumnes de l’Escola Mare de Déu de la Mercè de
Sant Feliu de Llobregat amb un monitor de la nostra entitat. Participació a la Passejada
dels Oriols de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb els gegant nou Roc,
el nan Cu-cut, el gegant infantil Pippo i els grallers La Pessigolla -acte suspès per la
pluja-. Participació a la XXIV Trobada de Gegants, Capgrossos, Bestiari i Balls
Tradicionals de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb els gegants nous Roc
i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, l’Àliga petita i els
grallers La Pessigolla. Assemblea General Ordinària de l’Associació. Dues reunions de
Junta. Quatre reunions de colles. Dues reunions de la Comissió organitzadora de les
429 Festes de Sant Roc. Tres reunions de la Comissió de la celebració dels “25 anys de
la Víbria de Barcelona”. Set sessions de treball de la Comissió de l’exposició "La Festa
Viscuda, Sant Roc 1884 - 1983". Quatre assajos dels grallers La Pessigolla. Quatre
assajos dels tabalers Percúdium. Dos 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 a la 7ª Festa
de Cultura Popular del Raval “Santa Madrona” amb els gegants del carrer del Vallespir,
Tomeu i Laia, i els músics de l’entitat -acte suspès per la pluja-. Participació a la
Passejada dels Oriols de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb amb els
gegants Ramon del Raval i Tomeu del carrer del Vallespir, el nan Manolito i els músics
de l’entitat -acte suspès per la pluja-. Participació Participació a la XXIV Trobada de
Gegants, Capgrossos, Bestiari i Balls Tradicionals de les Festes de Sant Josep Oriol del
barri del Pi amb els Gegants del Raval, Ramon i Lola, i els músics de l’entitat. Sis assajos
dels músics. Dues reunions de Junta. Una reunió de colla.
Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta: Participació a la 7ª
Festa de Cultura Popular del Raval “Santa Madrona” amb els gegantons Miquelet,
Ganxut i Ramonet i 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 els gegantons Miquelet, Ganxut i Ramonet -acte suspès per la pluja-. Participació
a la XXIV Trobada de Gegants, Capgrossos, Bestiari i Balls Tradicionals de les Festes
de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb els gegantons Miquelet, Ganxut i Ramonet i
l’acompanyament musical del grup Anem Descartant Grallers. Diversos treballs
d’organització, de coordinació i d’arxiu.
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Esbart Català de Dansaires: Distinció amb el Premi a la Divulgació Musical dels Premis
Capital de la Sardana 2018; la menció reconeix l’Esbart Català de Dansaires per l’edició
de la col·lecció Música i Músics de l’Esbart Català de Dansaires amb la publicació anual
d’un disc amb danses del seu arxiu musical. Participació a les Festes de Sant Josep
Oriol del barri del Pi amb l’actuació de les seccions Infantil i Juvenil i amb
l’acompanyament musical dels Músics per l’Esbart -realitzada a l’interior de la Basílica
del Pi per causa de la pluja-. Realització de la conferència “Els Balls de la Festa” a càrrec
de Montserrat Garrich dins el Cicle de Conferències del Bicentenari de la Festa Major a
Gràcia a l’Espai Albert Musons. Realització del Curs Impuls a la dansa catalana d’arrel
tradicional. Realització d’un Taller de balls i danses dels Tallers escolars de La Casa dels
Entremesos amb 21 nens de l’Escola la Salle Gràcia amb dos monitors de la nostra
entitat. Quatre sessions del Ball dels Divendres. Una reunió de la junta directiva. Dues
reunions de la Comissió Capmany. Dues reunions de preparació de “Balla amb la
Natura”. Dues reunions externes. Quatre assajos de la secció Infantil. Sis assajos de la
secció Juvenil. Set assajos del Cos de Dansa.
Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Participació a la Passejada dels Oriols
de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb els gegants Peret el Fanaler del
Casc Antic i el Rei Salomó de Santa Maria del Mar i els gegantons Tinet el Graller i
Ferran -acte suspès per la pluja-. Participació a la XXIV Trobada de Gegants,
Capgrossos, Bestiari i Balls Tradicionals de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del
Pi amb els i els gegants del Casc Antic: Peret el Fanaler i Marieta del Ull Viu, els gegants
de Santa Maria del Mar: el Rei Salomó i la Reina de Saba, els gegantons Tinet el Graller,
Kati del Casc Antic i Ferran. Assajos de balls de gegants. Quatre assajos de grallers.
Vuit assajos dels tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils
Kukumkids.
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 amb el
gegant gran Pere i el gegant petit Alfons -acte suspès per la pluja-. Participació a la XXIV
Trobada de Gegants, Capgrossos, Bestiari i Balls Tradicionals de les Festes de Sant
Josep Oriol del barri del Pi amb els gegants petits Alfons i Isabel. 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 30 alumnes.
Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: Participació al Concurs Lliure de
Granollers obtenint la primera posició. Exhibició de sardanes en el marc de la Festa de
la Calçotada del Poble Espanyol, Jornada de gastronomia i cultura popular. Exhibició de
sardanes per a un grup de turistes japonesos a l’hotel Havana. Set assajos a La Casa
dels Entremesos. Tres assajos a les audicions de sardanes de l’avinguda de la Catedral.
Un assaig en el marc de l’Aplec de Cerdanyola del Vallès.
Associació Falcons de Barcelona: Participació a la 7ª Festa de Cultura Popular del
Raval “Santa Madrona” amb l’actuació dels Falcons -acte suspès per la pluja-.
Participació a les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb l’actuació dels Falcons.
Realització d’un taller de Falcons dins la Ludoteca de La Casa dels Entremesos: “Entre
Jocs i Passejades”. Sis assajos tècnics de figures. Sis assajos de gralles i tabals. Una
reunió de constitució de la Colla del Niku de Falcons de Barcelona. Tres reunions de la
Junta directiva de l’entitat. Dues reunions de presidència. Dues reunions de l’equip
tècnic. Una reunió de la Comissió de Participació. Una sortida de convivència.
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Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Sense activitat per calendari.
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Dues reunions de la Junta de l’entitat.
Una reunió de socis per a tractar de les activitats de l’any en curs i per a la planificació
de l’Escola – Taller.
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 -acte suspès per la pluja-. Participació a la XXIV Trobada
de Gegants, Capgrossos, Bestiari i Balls, de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del
Pi amb el gegant Ferran i els músics de l’entitat. Dos 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 al festival de cultura popular “Tu
tries” de Palamós amb del Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona i els Músics del
Pi. Participació a la Primera Trobada de Gegantons de la Sagrada Família, dins la
Festa Major de la Sagrada Família, amb els Gegants infantils i petits del Pi, Mustafà i
Elisenda petits, acompanyats dels Músics del Pi. Feines de preparació de l’exposició “La
Mulassa de Barcelona: 450 anys”. Quatre assaigs de música. Dues reunions de Colla.
Cinc reunions de Junta de l’Entitat. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu,
comunicació, imatge de l'entitat i manteniment de les figures.
Associació de Festes de la Plaça Nova: Coorganització de l’acte de presentació del
llibre «Bestiari», tercer volum de la col·lecció «Grups Festius de Barcelona» d’El Cep i
la Nansa Edicions, amb text de Xavier Cordomí i il·lustracions de Juanol0, amb
l’assistència de 62 persones. Inauguració de l’exposició «La Festa Viscuda. Sant Roc,
1884-1983», en el marc del projecte «4 ¼», i celebració del Premi Ciutat de Barcelona
2017 de Cultura Popular i Tradicional atorgat a l’Associació de Festes de la Plaça Nova
pel seu projecte «4 ¼», amb l’assistència de 56 persones. Participació en un reportatge
de Betevé, Noticies 73, sobre l’exposició «La Festa Viscuda. Sant Roc, 1884-1983».
Participació en la Ludoteca de la Casa «Entre Jocs i Passejades... Baixem a l’Infern!...
i sigues un petit diable» realitzant un Taller infantil dels Diables del Barri Gòtic amb
tres monitors de la nostra associació i amb l’assistència de 7 nenes i nens. Participació
a l’estand d’El Cep i la Nansa Edicions per a la signatura de llibres de la col·lecció
«Grups Festius de Barcelona», en motiu de la Diada de Sant Jordi, amb el nan Cu-cut
de la Plaça Nova i la Víbria de Barcelona. Dues reunions de Junta de Govern. Quatre
reunions de colles. Dues reunions de la Comissió organitzadora de les «429 Festes de
Sant Roc». Dues reunions de la Comissió organitzadora de la celebració dels «25 anys
de la Víbria de Barcelona». Dues sessions de treball de la Comissió de l’exposició
«Perquè avui és Santa Llúcia... Pels volts de la Plaça Nova...». Nou sessions de treball
de la Comissió de l’exposició «La Festa Viscuda. Sant Roc,1884-1983». Quatre assajos
dels grallers La Pessigolla. Quatre 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 dels músics.
Dues reunions de Junta. Una reunió de colla.
Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta: Diverses reunions
d’organització de la 27a Trobada de Gegants de la Barceloneta. Diverses reunions
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d’estudi i d’organització de la celebració del 25è aniversari de la recuperació de la
Tarasca de Barcelona. Una reunió de coordinació i d’arxiu. Un assaig del Ball dels
Gegants Nous de la Casa de Caritat o de Corpus. Manteniment de la imatgeria festiva.
Esbart Català de Dansaires: Exposició Apel·les Mestres, artista complet i home
polièdric a La Violeta de Gràcia i organització de l’acte d’Inauguració i d’una visita
comentada. Organització del Curs Impuls a la dansa catalana d’arrel tradicional, cloenda
i ballada pública amb totes les escoles participants al Parc de la Ciutadella amb
acompanyament musical de la Cobla Ciutat de Granollers. Organització de la Dia
Internacional de la Dansa amb assajos oberts de les seccions Infantil i Juvenil i Ball dels
divendres. Organització de Dansa a l’escola amb un Taller de Balls de Cavallets per a
l'Institut - Escola Oriol Martorell a la Sala de ball de La Casa dels Entremesos amb
acompanyament musical de flabiol i piano. Organització de Balla amb la Natura
2018 amb la participació dels dansaires i mestres de les seccions Infantil, Juvenil i Cos
de Dansa, en motiu del 110 aniversari de la fundació de l'Esbart Català de Dansaires, a
l’Eurostage de Caldes d'Estrac. Organització de la Diada de Sant Jordi amb la promoció
de la lectura amb els dansaires de les seccions Infantil i Juvenil. Realització d’un Taller
Balls de Bastons a l’Institut Escola del Treball. Quatre sessions del Ball dels Divendres.
Participació al Recercat 2018, Mostra dels Centres d’Estudi de Parla Catalana, amb un
estand dels Centres d’Estudi del Barcelonès. Participació a les Festes de la Primavera
de la Sagrera ambla secció Juvenil. Participació a la presentació del llibre Dansa
Tradicional Catalana: Elements per a una aproximació a la seva formació de Pompili
Massa, amb el Cos de Dansa i amb l’acompanyament musical de flabiol. Participació al
Hola Catalunya!, mostres de danses i cercaviles a diferents poblacions italianes del
Piemont: Torí, Bajo Dora, Ostana i Regia di Venaria, amb el Cos de Dansa i
l’acompanyament musical de Músics per l’Esbart. Dues reunions de la junta directiva.
Tres reunions de la Comissió Capmany. Quatre assajos de la secció Infantil. Quatre
assajos de la secció Juvenil. Set assajos del Cos de Dansa. Set reunions externes.
Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Participació a la Primera Trobada de
Gegantons de la Sagrada Família, dins la Festa Major de la Sagrada Família, amb els
Gegantons Tinet el Graller i Ferran i el grup de musica de la colla. Participació a la XXXa
Trobada de Gegants de la Sagrada Família, dins la Festa Major de la Sagrada Família,
amb els gegants Peret el Fanaler i Marieta del Ull, els gegantons Tinet el Graller, Kati
del Casc Antic i Ferran i el grup de musica de la colla. Participació en el XVè aniversari
del grup de percussió La Republi-k de l´Avern, a Les Corts, amb els Tabalers Kukumkú.
Una reunió general de colla. Quatre assajos de grallers. Assajos de balls de gegants.
Assajos de Ball del Dofí. Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels
tabalers infantils Kukumkids. Feines de reparacions i de preparació de trobades.
Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: Participació a la Primera
Trobada de Gegantons de la Sagrada Família, dins la Festa Major de la Sagrada
Família, 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 64 alumnes.
Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: Participació en el Concurs del
Campionat Territorial de les Colles de Barcelona a Cabrils obtenint dues segones
posicions. Set assajos a La Casa dels Entremesos. Quatre assajos en les audicions de
sardanes de dissabte a la tarda i de diumenge al matí a l’avinguda de la Catedral de
Barcelona.
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Associació Falcons de Barcelona: Participació a la Manifestació en favor de la
Llibertat dels Presos Polítics a l’avinguda del Paral·lel amb l’actuació dels Falcons.
Participació, en el marc dels actes del nostre XV è aniversari, a Montserrat amb l’actuació
dels Falcons. Participació en l'acte «Pujaran al cim» a Collbató amb l’actuació dels
Falcons. Participació al Taller - actuació «Festa Jove de Primavera» d'Horta - Guinardó
amb l’actuació dels Falcons –acte suspès per la pluja-. Participació en les matinades de
la «Festa Jove de Primavera» d'Horta – Guinardó amb el grup de gralles i tabals. Una
sortida de convivència: «Pugem a Montserrat». Vuit assajos tècnics de figures, d’aquest
un com a assaig especial de l'amistat. Set assajos de gralles i tabals. Dues reunions de
la Junta directiva. Una reunió de presidència. Una reunió de relacions públiques. Una
reunió de la comissió tècnica.
Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Sense activitat per calendari.
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Dues reunions de la Junta de l’entitat.
Inici del curs 2018 de l’Escola – Taller de Pessebres de Barcelona. Quatre classes del
curs 2018 de l’Escola – Taller de Pessebres de Barcelona.
Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Organització i muntatge
de la parada commemorativa de la Diada de Sant Jordi amb la presència del gegant
Ferran. Dos assajos de músics. Una reunió de comissions.
Associació La Moixiganga de Barcelona: Sense activitat per calendari.
MAIG
Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Inauguració de l’exposició «La Mulassa de
Barcelona: 450 anys» a La Casa dels Entremesos. Participació en la Trobada de
Gegants de Figueres amb els Gegants Petits del Pi. Participació en la Nit del Tararot de
Tàrrega amb la Mulassa de Barcelona. Participació en les Festes de la Primavera del
barri de Sant Just amb els Gegants infantils Mustafà i Elisenda petits. Participació en la
Ludoteca de la Casa «Entre Jocs i Passejades...Els gegants infantils del Pi ara sí que
ballaran!» realitzant un taller infantil dels Gegants infantils Mustafà i Elisenda petits amb
monitors de la nostra associació. Participació en la 27a. Trobada de Gegants de la
Barceloneta – Port Vell amb dels Gegants infantils, els Gegants Petits i els Músics del
Pi. Participació en l'exposició del Seguici Popular de Barcelona de Corpus, al vestíbul
de l'ajuntament, amb el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona i els Gegants Grans
del Pi. Tres assajos de música. Una reunió de Colla. Cinc reunions de Junta de l’Entitat.
Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu, xarxes, comunicació, imatge de
l'entitat i manteniment de les figures.
Associació de Festes de la Plaça Nova: Participació en la XI Trobada Biennal de
Gegants de Gràcia amb els Gegants Nous, Roc i Laia, el nan Cu-cut, els Gegants
infantils Pippo i Gal·la, l’Àliga Petita i els grallers la Pessigolla. Participació fent
l’animació a les arribades de Bellver de Cerdanya i de Puigcerdà de l’Ultra Cerdanya
2018 -Curses de Muntanya- amb els tabalers Percúdium. Participació fent l’animació a
les arribades d’Alp de l’Ultra Cerdanya 2018 –Curses de Muntanya- amb els
tabalers Percúdium. Participació en la 27a. 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, l’Àliga Petita i els grallers la Pessigolla. Participació en el Matsuri. VI Festival
Tradicional Japonès, al Moll de la Fusta, amb els Gegants Nous, Roc i Laia i el nan Cucut. Participació en l'exposició del Seguici Popular de Barcelona de Corpus, al vestíbul
de l'ajuntament, amb l'Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona. Una reunió de Junta.
Quatre reunions de colles. Dues reunions de la Comissió organitzadora de les «429
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Festes de Sant Roc». Dues reunions de la Comissió de la celebració dels «25 anys de
la Víbria de Barcelona». Dues sessions de treball de la Comissió de l’exposició «La
Festa Viscuda. Sant Roc,1884-1983». Quatre assajos dels grallers La Pessigolla.
Quatre assajos dels tabalers Percúdium. Un assaig de balls dels gegants. Un assaig de
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 27a.
Trobada de Gegants de la Barceloneta – Port Vell amb els Gegants del Raval.
Participació en l'exposició del Seguici Popular de Barcelona de Corpus, al vestíbul de
l'ajuntament, amb el Bou de Barcelona i el Drac de la Ciutat Vella de Barcelona Tres
assajos de musics. Dues reunions de Junta. Una reunió de colla.
Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta: Participació en la XI
Trobada Biennal de Gegants de Gràcia amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta,
els gegantons Miquelet, Ganxut i Ramonet i l’acompanyament musical del grup Anem
Descartant Grallers. Preparació, organització i realització de la 27a. Trobada de Gegants
de la Barceloneta – Port Vell amb la participació de catorze colles de gegants de
Barcelona i d’altres indrets de Catalunya. Participació en 27a. Trobada de Gegants de
la Barceloneta – Port Vell amb els Gegants Pep Barceló i Maria la Néta, gegantons
Miquelet, Ganxut i Ramonet, el nan del General “Lagarto” i l’acompanyament musical
del grup Anem Descartant Grallers. Participació en el Matsuri. VI Festival Tradicional
Japonès amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta. Participació en l'exposició
del Seguici Popular de Barcelona de Corpus, al vestíbul de l'ajuntament, amb la Tarasca
de Barcelona. Diferents treballs d’organització, coordinació i arxiu.
Esbart Català de Dansaires: Exposició Apel·les Mestres, artista complet i home
polièdric a La Violeta de Gràcia i una visita comentada per als alumnes del Consorci per
a la Normalització Lingüística de Barcelona - Centre de Gràcia. Participació al Hola
Catalunya!, mostres de danses i cercaviles a Bajo Dora (Piemont - Itàlia) amb el Cos de
Dansa i l’acompanyament musical de Músics per l’Esbart. Ballada a la Residència El
Molí amb les seccions Infantil i Juvenil i l'acompanyament musical de música
enregistrada. Ballada a la plaça Porxada de Granollers amb el Cos de Dansa i
acompanyament musical de música enregistrada. Participació en l'exposició del Seguici
Popular de Barcelona de Corpus, al vestíbul de l'ajuntament, amb els Cavallets
Cotoners de Barcelona. Quatre sessions del Ball dels Divendres. Assemblea General
de Socis 2018 a la Sala d'Actes de la Casa dels Entremesos. Una reunió de la Junta
directiva. Cinc reunions de la Comissió Capmany. Tres assajos de la secció Infantil.
Quatre assajos de la secció Juvenil. Vuit assajos del Cos de Dansa. Dues reunions
externes. Tres consultes ateses a l'Arxiu - Biblioteca.
Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Participació en la XI Trobada Biennal de
Gegants de Gràcia amb els Gegants de Santa Maria del Mar. Actuació al Mercat de la
Concepció amb els Gegants del Casc Antic. Participació en 27a. Trobada de Gegants
de la Barceloneta – Port Vell amb els Gegants del Casc Antic. Quatre assajos de grallers.
Assajos de balls de gegants. Assajos del Ball del Dofí. 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 en la 27a.
Trobada de Gegants de la Barceloneta – Port Vell amb els gegants petits Alfons i Isabel.
Una reunió de colla.
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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 60 alumnes.
Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: Participació en el Concurs del
Campionat Territorial de les Colles de Barcelona Ciutat, al Poblenou, obtenint una
primera posició i una segona posició en cada sardana. Participació en el Concurs del
Campionat de Catalunya de Lluïment, a Lleida, obtenint dos primers llocs i un segon
lloc, quedant els primers del concurs en el resultat final. Nou assajos de Lluïment a La
Casa dels Entremesos. Quatre assajos en les audicions de sardanes de dissabte a la
tarda i de diumenge al matí a l’avinguda de la Catedral de Barcelona.
Associació Falcons de Barcelona: Participació a les Matinades de la XI Trobada
Biennal de Gegants de Gràcia amb el grup de grallers i tabals dels Falcons. Participació
en la Festa de la Primavera del Clot amb cercavila i actuació dels Falcons. Participació
en la Processó i Seguici Festiu de les Santes Espines de Tàrrega amb música i fent
figures dels Falcons. Participació a la Festa Major del barri el Parc i la Llacuna amb
l’actuació dels Falcons. Participació a la Nit del Tararot de Tàrrega amb els Falcons (acte
suspès per la pluja). Participació en la Festa de les Cultures de l’Escola Víctor Català
amb la realització d’un taller - mostra dels Falcons. Participació en la Jornada sobre
construccions humanes al Tibidabo amb els Falcons. Tres actuacions en congressos
amb els Falcons. Una jornada lúdica de colla al Tibidabo. Una jornada de participació
interna. Vuit assajos tècnics de figures. Vuit assajos de gralles i tabals. Tres reunions
de la Junta directiva. Una reunió de presidència. Dues reunions de la comissió tècnica.
Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Participació en el “Prat i Folk
2018”, a el Prat de Llobregat, amb les galejades dels Trabucaires. Participació en la
Festa Major del barri de Sant Josep, a l’Hospitalet de Llobregat, amb les galejades dels
Trabucaires.
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Dues reunions de la Junta de l’entitat.
Dues reunions de l’Escola – Taller de Pessebres de Barcelona. Nou classes del curs
2018 de l’Escola – Taller de Pessebres de Barcelona.
Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Participació a la 36a Fira
d'Artesania i Mostra d'Entitats i Serveis del barri de Sant Roc de Badalona amb els
gegants Ferran i Mercè i els músics de l'entitat (acte suspès per la pluja). Participació a
la VI Trobada de Gegants de Nou Barris amb els gegants Ferran i Mercè i els músics de
l'entitat. Participació en la cercavila de la Festa Major del Guinardó amb els gegants
Ferran i Mercè i els músics de l'entitat. Participació en la cercavila de les Festes de
Primavera del barri de Sant Just amb el gegantet Ullets i el cavallet Estel. Participació a
la 27a Trobada dels Gegants de la Barceloneta - Port Vell amb el gegants Ferran i Mercè
i els músics de l’entitat. Dos assajos de músics. Una reunió de comissions. Una reunió
de colla.
Associació La Moixiganga de Barcelona: Un assaig a La Casa dels Entremesos.
JUNY
Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Participació a l’exposició del Seguici
Popular, al vestíbul de l’Ajuntament de Barcelona, per la Festivitat de Corpus 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, la
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Mulassa de Barcelona i els Músics del Pi. Participació a la celebració del 25è aniversari
de l’Associació Aprenem Junts amb els gegants infantils Mustafà petit i Elisenda petita i
els Músics del Pi. Participació al Correfoc de la Revetlla de Sant Joan de la ciutat de
Tarragona amb la Mulassa vella de Barcelona i els Tabalers del Pi. Participació a la
XXVI Trobada de Gegants del Casc Antic de les Festes del barri Sant Pere - Santa
Caterina i la Ribera amb els Gegants petits del Pi i els Músics del Pi. Cinc assajos dels
músics. Una reunió de Colla. 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: Participació a l’exposició del Seguici Popular,
al vestíbul de l’Ajuntament de Barcelona, per la Festivitat de Corpus amb l’Àliga de la
Ciutat i la Víbria de Barcelona (nova). Participació al Dia de l’Associacionisme Cultural
Català DASC amb portes obertes a l’exposició «La Festa Viscuda. Sant Roc,18841983». Participació al Correfoc del barri de Cerdanyola de Mataró, organitzat pels
Diables Atabalats, amb els Diables del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium. Participació
a la Processó Festiva de Corpus amb l'Àliga de la Ciutat, la Víbria de Barcelona
(nova), els Gegants Centenaris o de Sant Roc de la Plaça Nova -Roc i Laieta, el nan
Cu-cut i els grallers la Pessigolla. Participació al final del projecte “el Cu-cut” del curs de
P4 de l’Escola IPSE de Barcelona amb el nan Cu-cut. Col·laboració en l’organització de
l’acte de presentació del llibre «Gegants i Capgrossos 1», quart volum de la col·lecció
Grups Festius de Barcelona de El Cep i la Nansa Edicions, amb text de Xavier Cordomí
i il·lustracions de Juanol0; amb l’assistència de 36 persones. Participació a la Rebuda
de la Flama del Canigó, a la plaça de Sant Jaume, amb l'Àliga de la Ciutat, i fent el Ball
de l’Àliga. Participació a l’acte de repartiment dels Focs de Sant Joan (Rebuda de la
Flama del Canigó) amb sis Diables del Barri Gòtic llençant pirotècnia des del terrat de
l’Ajuntament de Barcelona. Participació en diferents activitats i cercaviles del
Smithsonian Folklife Festival (Amazing Catalonia!) a Washington DC (EE.UU.)
amb l'Arpella del Barri Gòtic. Participació a la XXVI Trobada de Gegants del Casc Antic
de les Festes del barri Sant Pere - Santa Caterina i la Ribera amb els Gegants Nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, l’Àliga Petita i
l’acompanyament musical dels grallers Gartallers. Una reunió de Junta. Quatre reunions
de colles. Quatre reunions de la Comissió organitzadora de les «429 Festes de Sant
Roc». Quatre reunions de la Comissió de la celebració dels «25 anys de la Víbria de
Barcelona». Dues sessions de treball de la Comissió de l’exposició «La Festa Viscuda.
Sant Roc,1884-1983». Quatre assajos dels grallers La Pessigolla. Quatre assajos dels
tabalers Percúdium. Un assaig de balls de gegants. Un assaig de 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 a la exposició
del Seguici Popular, al vestíbul de l’Ajuntament de Barcelona, per la Festivitat de Corpus
amb el Drac de la Ciutat Vella de Barcelona i el Bou de Barcelona. Participació a la
Processo Festiva de Corpus amb el Drac de la Ciutat Vella de Barcelona i el Bou de
Barcelona. Participació al Rebombori de Premià de Mar amb el Bou de Barcelona.
Participació al Bateig de la Geganta de l’Escola Drassanes amb els Gegants del Raval,
Ramon i Lola, com a padrins. Participació a la Festa de Fi de Curs de la Guarderia
Canigó amb els Gegants del Raval, Ramon i Lola. Participació a la XXVI Trobada de
Gegants del Casc Antic de les Festes del barri Sant Pere - Santa Caterina i la Ribera
amb els Gegants del Raval, Ramon i Lola, la gegantona Quimeta i els músics de l’entitat.
Tres assajos de musics. Dues reunions de Junta. Una reunió de colla.
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Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta: Participació a la
exposició del Seguici Popular, al vestíbul de l’Ajuntament de Barcelona, per la Festivitat
de Corpus 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 amb l’acompanyament musical del grup Anem Descartant Grallers, i
realitzant el ball dels Gegants de Corpus. Participació a la Trobada de Gegants de Sant
Joan Despí amb els gegantons Miquelet, Ganxut i Ramonet i amb l’acompanyament
musical del grup Anem Descartant Grallers. Participació a la XXVI Trobada de Gegants
del Casc Antic de les Festes del barri Sant Pere - Santa Caterina i la Ribera amb els
gegants Pep Barceló i Maria La Néta, el gegantó Miquelet i l’acompanyament musical
del grup Anem Descartant Grallers. Dos assajos de Balls de Gegants Nous de la Casa
de la Caritat o de Corpus de Barcelona. Diverses reunions preparatòries de la celebració
dels “25 anys de recuperació de La Tarasca de Barcelona”. Dues reunions de colla.
Esbart Català de Dansaires: Participació a la exposició del Seguici Popular, al vestíbul
de l’Ajuntament de Barcelona, per la Festivitat de Corpus amb dels Cavallets Cotoners.
Participació a la Processo Festiva de Corpus amb els Cavallets Cotoners, la Colla de
Bastoners i la Colla de Cercolets. Participació a la Celebració del 25è aniversari del
projecte Aprenem junts! amb cercavila del pel Barri Gòtic amb la participació de la Colla
Bastonera infantil i l'acompanyament musical de flabiol i tarota i Taller de dansa, a la
plaça de la Mercè, a càrrec dels mestres de dansa de l'Esbart amb l'acompanyament
musical de música enregistrada. Organització de “Omplim la cistella junts!” campanya
de recollida d'aliments a La Casa dels Entremesos. Organització del passi de fotografies
Balla amb la Natura 2018 a la Sala d'Actes de La Casa dels Entremesos. Organització
de la Fi de curs de les seccions Infantil i Juvenil a La Casa dels Entremesos.
Organització de la Fi de curs del Ball dels Divendres a La Casa dels Entremesos.
Organització pel Dia de l'Associacionisme Cultural de: Berenem amb dansa, assajos
oberts, mostra de danses de les seccions Infantil i Juvenil i lectura de fragments d'obres
d'Aureli Capmany, visita a les instal·lacions de l'Esbart Català de Dansaires (biblioteca,
arxiu i rober), el Ball dels Divendres amb sessió oberta per aprendre a ballar i lectura
de fragments d'obres d'Aureli Capmany i assaig obert del Cos de Dansa i lectura de
fragments d'obres d'Aureli Capmany, a La Casa dels Entremesos. Organització de
Tallers de dansa per infants de 6 a 8 i de 9 a 11 anys assistents al Casal d'estiu de
l'Escola del Bosc a La Casa dels Entremesos. Cinc assajos de la secció Infantil. Vuit
assajos de la secció Juvenil. Nou assajos del Cos de Dansa. Quatre sessions del Ball
dels Divendres. Una reunió de la Junta directiva. Cinc reunions de la Comissió Capmany.
Cinc reunions externes. Sis consultes ateses a l'Arxiu - Biblioteca.
Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Participació a la exposició del Seguici
Popular, al vestíbul de l’Ajuntament de Barcelona, per la Festivitat de Corpus amb els
Gegants de Santa Maria del Mar. Participació a la Processo Festiva de Corpus amb els
Gegants de Santa Maria del Mar i el Dofí de Barcelona. Participació al Pregó de les
Festes del barri Sant Pere - Santa Caterina i la Ribera, i estrena del vestit del gegant
Peret el Fanaler, amb els Gegants del Casc Antic, Peret el Fanaler i Marieta de l’Ull Viu,
els músics de l’‘entitat i els tabalers Kukumkú. Participació a la Festa de l’Aigua de les
Festes del Barri Sant Pere - Santa Caterina i la Ribera al passeig Lluis Companys amb
el Dofí de Barcelona. Preparació i organització de la XXVI Trobada de Gegants del Casc
Antic de les Festes del Barri Sant Pere - Santa Caterina i la Ribera. Participació la XXVI
Trobada de Gegants del Casc Antic de les Festes del barri Sant Pere - Santa Caterina i
la Ribera amb els Gegants Santa Maria del Mar, els Gegants del Casc Antic, Peret el
Fanaler i Fada de l’Ull Viu, la geganta Cati, els gegantons Tinet el Grallers i Ferran, el
Dofí de Barcelona i els músics de l’entitat. Participació, al Correfoc del Casc Antic de les
Festes del barri Sant Pere - Santa Caterina i la Ribera amb el Dofí de Barcelona i els
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tabalers Kukumkú. Participació, al Correfoc infantil del Casc Antic -de les Festes del
barri Sant Pere - Santa Caterina i la Ribera amb els tabalers Kukumkú i Kukumkid. Una
reunió general de colla. Quatre assajos de grallers. Quatre assajos de balls de gegants.
Vuit assajos dels Tabalers Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkid.
Feines de reparacions i de preparació de trobades.
Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: Participació en la Trobada
de Gegants de La Marina de Port amb els gegants petits Alfons i Isabel i els músics de
l’entitat. Preparació i organització de del Seguici de Sant Pere de les Festes del barri
Sant Pere - Santa Caterina i la Ribera. Participació en el Seguici de Sant Pere de les
Festes del barri Sant Pere - Santa Caterina i la Ribera amb els gegants grans Pere i
Constança, els gegants petits Alfons i Isabel i els músics de l’entitat. Participació la XXVI
Trobada de Gegants del Casc Antic de les Festes del barri Sant Pere - Santa Caterina i
la Ribera amb els gegants grans Pere i Constança, els gegants petits Alfons i Isabel i
els músics de l’entitat. 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 48 alumnes.
Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: Participació en el Concurs del
Campionat de Catalunya de Palamós, obtenint dues segones posicions i una primera.
Participació en el concurs territorial d’Arenys de Munt, obtenint una primera i una segona
posició. 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. Sis assajos a La Casa dels Entremesos, tant de lluïment com de punts
lliures.
Associació Falcons de Barcelona: Actuació a la plaça de Sant Jaume per la Diada de
Corpus amb els Falcons. Participació a la Processó Festiva de Corpus amb els Falcons.
Actuació per la Festa Major de la Palmera de Sant Martí de Barcelona amb els Falcons.
Nou assajos tècnics de figures. Set assajos de gralles i tabals. Una Assemblea General
Extraordinària. Dues reunions de la Junta directiva. Una reunió de presidència. Tres
reunions de la comissió tècnica. Una jornada de participació interna sobre vigilància i
seguretat.
Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Participació en la Festa Major de
la Trinitat Vella amb les galejades dels trabucaires. Participació a la Processo Festiva de
Corpus amb el Penó de Santa Eulàlia i amb els trabucaires fent galejades i com a escorta
de l’Àliga de la Ciutat. Participació en la Mostra d’Entitats Festa Major del barri del
Carmel amb les galejades dels trabucaires.
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Dues reunions de la Junta de l’entitat.
Una reunió de l’Escola – Taller de Pessebres de Barcelona. Vuit classes del curs 2018
de l’Escola – Taller de Pessebres de Barcelona.
Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Participació a la Processó
Festiva de Corpus amb els gegants Ferran i Mercè. Participació al 9è Transeixample
geganter amb portadors per als gegants de Sant Josep de Calassanç. Participació a
la XXVI Trobada dels Gegants del Casc Antic de les Festes del barri
Sant Pere - Santa Caterina i la Ribera amb els gegants Ferran i Mercè i els músics de
l'entitat. Dos assajos de músics.
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Associació La Moixiganga de Barcelona: Actuació a la plaça de Sant Jaume per la
Diada de Corpus amb la Moixiganga. Participació a la Processó Festiva de Corpus amb
la Moixiganga.
JULIOL
Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Participació per la Diada del Sant Cristòfol i
la benedicció de vehicles davant la capella del sant al carrer del Regomir amb la
presència durant tot el dia i la ballada per la tarda dels Gegants petits del Pi acompanyats
pels Músics 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 Elisenda petita.
Participació en 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 en la X Trobada dels
Gegants de Sant Jaume amb els Gegants petits del Pi, els gegantets Mustafà petit i
Elisenda petita i els Músics del Pi. Dos assaigs de música. Una reunió de Colla. Tres
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 en diferents activitats, cercaviles
i correfocs del Smithsonian Folklife Festival (Amazing Catalonia!) a Washington DC
(EE.UU.) amb l'Àrpella del Barri Gòtic. Realització d’un Taller de Diables de La Casa
dels Entremesos per a per a vint-i-cinc nens i nenes del casal Xino Xano Associació de
Lleure a càrrec dos monitors dels Diables del Barri Gòtic. Participació a l’acte inaugural
del 42è Congrés Internacional de Pueri Cantores amb l’Àliga de la Ciutat i els grallers La
Pessigolla. Realització d’una Visita Guiada a les exposicions permanents d’imatgeria
festiva i exposicions temporals de La Casa dels Entremesos per a quinze usuaris adults
amb discapacitat intel·lectual del Centre Residencial Albatros -Fundació per l’Educació
i la Salut mental ESMEN- a càrrec de dos monitors de la nostra entitat. Participació en
la Trobada del 20è Aniversari dels Gegants d'Horta de Sant Joan amb els Gegants Nous
-Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils -Pippo i Gal·la, l’Àliga petita i els
grallers la Pessigolla. Estatge de les colles d’adults i d’infantils a Horta de Sant Joan (la
Terra Alta). Realització d‘una visita guiada concertada en idioma anglès a les
exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions temporals de La Casa dels
Entremesos per un grup de quinze estudiants d’arquitectura A&M de Texas (EE.UU.) en
col·laboració amb Barcelona Architecture Center SL. a càrrec d’un monitor de la nostra
entitat. Participació en el 40è Aniversari del Drac Tigre de La Geltrú, a Vilanova i la
Geltrú, amb la Víbria de Barcelona (vella) i els tabalers Percúdium. Realització de dos
Tallers de Gegants de La Casa dels Entremesos per a vint nens i nenes –cada tallerdel Casal d’estiu dels Lluïsos de Gràcia a càrrec dos monitors dels Geganters de la
Plaça Nova –cada taller-. Exposició «La Festa Viscuda. Sant Roc,1884-1983» a la Sala
de ball de 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» a la Sala d’actes de
La Casa dels Entremesos. Una reunió de Junta. Quatre reunions de colles. Quatre
reunions de la Comissió organitzadora de les «429 Festes de Sant Roc». Quatre
reunions de la Comissió de la celebració dels «25 anys de la recuperació de la Víbria de
Barcelona». Una sessió de treball de la Comissió 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».
Quatre assajos de balls de gegants. Quatre assajos de balls de gegants infantils. Tres
assajos de balls de l’Àliga de la Ciutat. Quatre assajos dels grallers La Pessigolla. Cinc
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.
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Associació d’Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval: Organització de la
cercavila del Prego de Festa Major del Raval. Participació en la cercavila del Prego de
Festa Major del Raval amb els Gegants del Raval, els capgrossos del Raval, la
gegantona Quimeta Àngels i els musics de l’entitat. Organització del Correfoc de Festa
Major del Raval amb els Diables de la Kinta Forka i els Diables de la Sagrera i els
Tabalers del Poble Sec. Participació en el Correfoc de Festa Major del Raval amb els
Diables de la Kinta. Organització de la cercavila de Festa Major del Raval i Trobada dels
Gegants del Raval. Participació en la cercavila de Festa Major del Raval i Trobada dels
Gegants del Raval amb els Gegants del Raval, els capgrossos del Raval, la gegantona
Quimeta Àngels i els musics de l’entitat. Participació en la cercavila de la X Trobada de
Gegants de Sant Jaume amb els Gegants del Raval, capgrossos del Raval 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 en la
cercavila de Festa Major del Raval i Trobada dels Gegants del Raval amb els gegantons
de Barceloneta -Ganxut, Ramonet i Miquelet- i amb l’acompanyament musical del grup
Anem Descartant, Grallers. Participació en la X Trobada de Gegants de Sant Jaume
amb els Gegants de la Barceloneta -Pep Barceló i Maria la Néta, el gegantó Miquelet i
amb l’acompanyament musical del grup Anem Descartant, Grallers. Participació en la
2a. Diada d’Adifolk a Perpinyà – Mostra de Cultura Popular Catalana- amb La Tarasca
de Barcelona. Dos assajos de ball de gegants dels Gegants Nous de la Casa de la
Caritat o de Corpus de Barcelona. Diverses reunions preparatòries de la celebració dels
25 anys de la recuperació de La Tarasca de Barcelona.
Esbart Català de Dansaires: Quatre assajos del Cos de Dansa. Una reunió de la junta
directiva. Cinc reunions de la Comissió Capmany. Tres reunions externes. Cinc
consultes a l’Arxiu i Biblioteca. Una reunió de mestres. Una visita de la senyora
Francesca Ubach i Llansà. Sopar final de curs del Cos de Dansa al pati de La Casa dels
Entremesos.
Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Participació en el 75e aniversari dels
Gegants de la Ciutat d´Igualada amb els Gegants de Santa Maria del Mar, Rei Salomó
i la Reina de Saba. Participació en 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 de l’Ull Viu, la geganta Caterina del Casc Antic i el gegantó Tinet el Graller.
Participació en la X Trobada de Gegants de Sant Jaume amb els gegants del Gegants
del Casc Antic, Peret el Fanaler, Marieta de l’Ull Viu, la geganta Caterina del Casc Antic
i el gegantó Tinet el Graller. Participació, al Correfoc del Casc Antic de les Festes del
barri de Sant Pere - Santa Caterina i la Ribera amb el Dofí de Barcelona i els tabalers
Kukumkú. Participació, al Correfoc infantil del Casc Antic -de les Festes del barri de Sant
Pere - Santa Caterina i la Ribera amb els tabalers Kukumkú i Kukumkid. Una reunió
general de colla. Quatre assajos de grallers. Quatre assajos de balls de gegants. Vuit
assajos dels Tabalers Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkid. Feines
de reparacions i de preparació de trobades.
Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: Participació en la
cercavila de Festa Major del Raval i Trobada dels Gegants del Raval amb els Gegants
petits de Sant Pere, -Alfons i Isabel- i els músics de l’entitat. Participació en la X Trobada
de Gegants de Sant Jaume amb els Gegants petits de Sant Pere, -Alfons i Isabel- i els
músics de l’entitat. Una reunió de colla.
Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes: Sense activitat docent per calendari de
vacances.
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Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: Participació en el Concurs lliure a
Vilanova i la Geltrú, obtenint la primera posició i fent debutar una nova dansaire.
Participació en la Copa Catalunya de Sardanes, a Montblanc Capital de la Sardana
2018, obtenint la primera posició. Taller i exhibició de sardanes al Montserrat Hotel &
Training Center de Collbató. Realització de dues audicions de sardanes de lluïment a
Matadepera. Sis assajos de Lluïment i de Punts Lliures -preparatius de la Final del
Campionat de Catalunya de Punts Lliures- a La Casa dels Entremesos.
Associació Falcons de Barcelona: Participació en l’acte inaugural del 42è Congrés
Internacional de Pueri Cantores amb l’actuació dels Falcons. Participació en la XIVna
Trobada de Colles de Falcons de Catalunya amb l’actuació dels Falcons. Participació
en un acte a Illa Fantasia amb l’actuació dels Falcons. Realització d’un Taller de Falcons
de La Casa dels Entremesos per a vint-i-cinc nens i nenes del casal Xino Xano
Associació de Lleure a càrrec dos monitors dels Falcons. Una reunió de la Junta
directiva. Quatre assajos tècnics de figures. Sis assajos de gralles i tabals. Dues
reunions de secretaria. Dues reunions de la comissió tècnica.
Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Sense activitat per calendari.
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Una reunió de la Junta de l’entitat. Dues
reunions de l’Escola – Taller de Pessebres de Barcelona. Nou classes del curs 2018 de
l’Escola – Taller de Pessebres de Barcelona.
Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Participació en la 9a
Mostra de Balls de Gegants de Mataró amb els gegants Ferran i Mercè i els músics de
l’entitat. Participació en la Trobada de Gegants del 20è Aniversari dels Gegants d'Horta
de Sant Joan (la Terra Alta) amb els gegants Ferran i Mercè i els músics de
l'entitat. Organització de la X Trobada de Gegants de Sant Jaume. Participació en la X
Trobada de Gegants de Sant Jaume amb els gegants Ferran i Mercè, el gegantet infantil
Ullets i els músics de l'entitat. Dos assajos de músics. Una reunió de colla.
Associació La Moixiganga de Barcelona: Sense activitat per calendari.
AGOST
Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Participació al «Corremulassa» de la Festa
Major de Falset amb el Lleó de Barcelona i els músics del Pi. Participació a la 37a
Trobada i Ball de Gegants de la Plaça Nova, a les 429es Festes de Sant Roc de
Barcelona de la plaça Nova, amb els Gegants petits del Pi, els Capgrossos del Pi i els
Músics del Pi. Participació en el Seguici Tradicional de Sant Roc, a les 429es Festes de
Sant Roc de Barcelona de la plaça Nova, amb el Lleó de Barcelona. Participació a la
Trobada del 60è aniversari dels gegants musulmans de Tortosa, Nabil i Zoraida, -acte
previ de les Festes de la Cinta, Festa Major de Tortosa- amb el Lleó de Barcelona i els
Músics del Pi. Finalització del procés de restauració del Lleó de Barcelona en motiu del
25è aniversari de la seva recuperació. Dos assajos de música. 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 de les 429es Festes de Sant
Roc de Barcelona de la plaça Nova amb: Fira d’artesania. Cercavila inaugural «En Cucut dalt del ruc». Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc a càrrec de Josep Maria
Trullén Thomas, director del Museu Frederic Marès. Ballada de Sardanes a
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càrrec de la Cobla Ciutat de Granollers. Cucanya de la Plaça Nova. Ball amb el show
Cocodrilo Club del DJ Albert Malla. 37a Trobada i Ball de Gegants de la Plaça Nova.
Xocolatada popular. Esbart Català de Dansaires amb «Els Balls de l’Aureli Capmany» i
la Cobla Ciutat de Cornellà. Gran Traca despertada. Seguici Tradicional de Sant Roc.
Solemne Missa Cantada a la Basílica del Pi. Benedicció de Panellets, cant dels Goigs
en llaor a Sant Roc i veneració de la relíquia de sant Roc. Balls del Seguici Festiu en el
pati del Palau Episcopal. Col·locació de la Bandera Verda de la Comissió al balcó del
Palau Episcopal. Ofrena floral a Sant Roc de la Plaça Nova. Ball dels Gegants
Centenaris de la Plaça Nova. Porró Llarg. Tres Sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de
Cornellà. Cucanya de la Plaça Nova. Festival infantil amb el mag Xarrim Xarrim,
Putxinel·lis amb Titelles Sebastià Vergés: «En Cu-cut sense por», llançament del globus
del Capità Munyon i Pallassos amb el grup l’Arlequí. Cucanya de la Plaça Nova. Cantada
d'havaneres amb el grup Arjau i cremat de rom. La Festa del Gos: Mostra d'agility suspès per la pluja-. Concurs infantil de dibuix -suspès per la pluja-. La Festa del Gos:
46a.Tradicional salutació del gos a Sant Roc -suspès per la pluja-. Tarda de jocs
populars i tradicionals «Els Jocs de l’Aureli Capmany» -suspès per la pluja-. Ball amb el
grup Karaokes Band. Taller infantil de diables. Cercavila de Víbries Catalanes, 25 anys
de la Víbria de Barcelona. “Va Tocada” amb els tabalers Percúdium i els de les colles
de víbries convidades. XXXVè Correfoc de Sant Roc, 25 anys de la Víbria de Barcelona.
Castell de Focs. Ball amb el grup Hora de Joglar. Participació al Cercavila inaugural «En
Cu-cut dalt del ruc» amb el capgròs Cu-cut, els set capgrossos de la Plaça Nova i els
grallers La Pessigolla. Participació a la 27a Trobada i Ball de Gegants de la Plaça Nova
amb els gegants nous -Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils -Pippo i Gal·la,
l’Àliga petita i els grallers La Pessigolla. Participació al Seguici Tradicional de Sant Roc
amb l’Àliga de la Ciutat, els gegants centenaris -Roc i Laieta, el nan Cu-cut, els gegants
infantils -Pippo i Gal·la, l’Àliga petita i els grallers La Pessigolla. Participació a la
Cercavila de Víbries Catalanes, 25 anys de la Víbria de Barcelona, amb la Víbria de
Barcelona (nova) i els grallers La Pessigolla. Participació a la «Va Tocada» amb els
tabalers Percúdium. Participació al 35è Correfoc de Sant Roc, 25 anys de la Víbria de
Barcelona, amb la Víbria de Barcelona (vella), els Diables del Barri Gòtic i els tabalers
Percúdium. Visites guiades a les exposicions: «4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc a
Barcelona. De vot de ciutat a festa popular de la plaça Nova» i «La Festa Viscuda. Sant
Roc, 1884-1983», dins de la programació de les 429es Festes de Sant Roc. Exposició
«Víbries Catalanes. 25 anys de la recuperació de la Víbria de Barcelona» al Verger del
Museu Frederic Marès. Exposició «La Festa Viscuda. Sant Roc,1884-1983» a la Sala
de ball de 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» a la Sala d’actes de
La Casa dels Entremesos. Dues reunions de Junta. Dues reunions de colles. Dues
reunions de la Comissió organitzadora de les «429es Festes de Sant Roc». Dues
sessions de treball de la Comissió de la celebració dels «25 anys de la recuperació de
la Víbria de Barcelona». Una sessió de treball de la Comissió 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». Una sessió de treball de la Comissió de l’exposició «La Festa Viscuda. Sant
Roc,1884-1983». Dos assajos de balls de gegants. Dos assajos de balls de gegants
infantils. Dos assajos de balls de l’Àliga de la Ciutat. Dos assajos dels grallers La
Pessigolla. Dos 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 37a
Trobada i Ball de Gegants de la Plaça Nova, a les 429es Festes de Sant Roc de
Barcelona de la plaça Nova, amb els Gegants del Raval -Ramon i Lola- i els
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capgrossos i els músics de l’entitat. 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 de Barcelona i els Tabalers del Poble Sec.
Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta: Diverses reunions
preparatòries de la celebració dels 25 anys de la recuperació de La Tarasca de
Barcelona. Diverses reunions preparatòries de la Festa Major de la Barceloneta.
Activitats de manteniment de la imatgeria festiva.
Esbart Català de Dansaires: Apadrinament de l’Esbart Vila de Gràcia. Participació a la
mostra de danses «Els Balls de l’Aureli Capmany» de les 429es Festes de Sant Roc de
Barcelona de la plaça Nova amb el Cos de Dansa. Participació en el Seguici Tradicional
de Sant Roc, a les 429es Festes de Sant Roc de Barcelona de la plaça Nova, amb la
colla gran de Bastoners. Participació al Festival Ésdansa, a les Preses, amb un taller de
dansa dels balls recuperats per l’Aureli Capmany i realitzat amb els alumnes del campus.
Participació al Festival ÉsDansa, a les Preses, amb la conferència «Parlem de.....Els
Balls de l’Aureli Capmany» a càrrec de Montserrat Garrich i amb l’acompanyament del
Cos de Dansa representant diferents balls i acompanyament musical de flabiol. Dos
assajos del Cos de Dansa.
Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Participació a la 37a Trobada i Ball de
Gegants de la Plaça Nova, a les 429es Festes de Sant Roc de Barcelona de la plaça
Nova, amb els Gegants del Casc Antic -Peret el Fanaler, Marieta de l’Ull Viu, la geganta
Caterina del Casc Antic i els gegantons Tinet el Graller i el Rei Ferran. Una reunió
general de colla. Quatre assajos de grallers. Quatre assajos de balls de gegants. Vuit
assajos dels Tabalers Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkid. Feines
de reparacions i de preparació de trobades.
Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: Participació a la 37a
Trobada i Ball de Gegants de la Plaça Nova, a les 429es Festes de Sant Roc de
Barcelona de la plaça Nova, 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: Dos assajos de Punts Lliures a La
Casa dels Entremesos -preparatius de la Final del Campionat de Catalunya de Punts
Lliures a Montblanc-.
Associació Falcons de Barcelona: Participació a la «Tríada de Torres Humanes» inclòs en els actes de Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018- amb els Falcons.
Una sortida de convivència a les Colònies Falconeres 2018. Quatre assajos tècnics de
figures. Tres assajos de gralles i tabals. Una reunió de la Junta directiva. Una reunió de
la Junta directiva.
Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Sense activitat per calendari.
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Sense activitat per calendari.
Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Participació a la 37a
Trobada i Ball de Gegants de la Plaça Nova, a les 429es Festes de Sant Roc de
Barcelona de la plaça Nova, amb els gegants Ferran i Mercè i els músics de l’entitat.
Associació La Moixiganga de Barcelona: Sense activitat per calendari.
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SETEMBRE
Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Participació en la Convidada dels Veguers
de Montblanc amb els quatre Gegants del Pi i els Músics del Pi. Participació en 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: Organització
del primer assaig públic dels Gegants del Pi amb el Lleó de Barcelona, la Mulassa de
Barcelona, els gegantets Elisenda petita, Mustafà petit i Perot lo Lladre i els quatre
Gegants del Pi. Participació en 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 en l’exposició de Dracs i Bèsties de Foc al Born Centre de Cultura i
Memòria amb la Mulassa de Barcelona (vella). Participació en la 18a Mostra de Gegants
de Barcelona al Museu Marítim amb els gegantets Elisenda petita, Mustafà petit i Perot
lo Lladre i els Gegants Petits del Pi. Participació en la inauguració de la 18a Mostra de
Gegants de Barcelona al Museu Marítim amb els Gegants Grossos del Pi. Participació
en el Seguici Inaugural i el Toc d’Inici amb el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona
i els Gegants Grossos del Pi. Participació en la Passejada de Bèsties amb la Mulassa
de Barcelona (vella) i els Tabalers del Pi. Participació en el Correfoc de la Mercè amb la
Mulassa de Barcelona (vella) i els Tabalers del Pi. Participació en la Xambanga de
gegants amb els Gegants Petits del Pi. Participació en l’Anada a Ofici i el Seguici de la
Mercè amb el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona i els Gegants Grossos del Pi.
Participació en la Mostra de Balls de Gegants i Nans amb els Gegants Petits del Pi i els
Músics del Pi realitzant el ball propi. Participació en 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 en 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. Exposició: «Mulassa de Barcelona: 450
anys» a la Sala de Gegants-2 de La Casa dels Entremesos. Participació en la cercavila
de la Festa Major d’Hostafrancs amb els Gegants Petits del Pi. Realització d’una visita
guiada a La Casa dels Entremesos i un Taller de Gegants per a l’Escola Pia de Caldes
de Montbui a càrrec de dos monitors de l’entitat. Realització d’una visita guiada a La
Casa dels Entremesos i un Taller de Gegants per a l’Escola Lavínia de Barcelona a
càrrec d’un monitor de l’entitat. Set assajos de músics. Dos assajos dels Tabalers del
Pi. Vuit assajos dels diferents balls de les figures. Sis reunions de junta de l’entitat. 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: Participació en les Festes de Sant Roc de
Rubí amb la Cucanya de la Plaça Nova i tres monitors cucanyaires. Participació en la
gravació del programa infantil “Cata krac” de betevé a La Casa dels Entremesos amb
nens de la Secció infantil. Visita comentada a l’exposició «La Festa Viscuda. Sant Roc,
1884-1983» per a diferents responsables del Institut de Cultura de Barcelona, el Centre
Cívic Pati Llimona i el Museu Frederic Marès amb total 23 visitants. FESTES DE LA
MERCÈ: Participació en l’exposició del Seguici Popular de Barcelona al Palau de la
Virreina amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona (nova). Participació en
l’exposició 18a Mostra de Gegants al Museu Marítim amb els gegants nous Roc i Laia,
el nan Cu-cut i els gegants infantils Pippo i Gal·la. Participació en l’exposició de Dracs i
Bèsties de Foc al Born Centre de Cultura i Memòria amb l’Arpella del Barri Gòtic i la
Víbria de Barcelona (vella). Participació en el Seguici inaugural i el Toc d’inici amb l’Àliga
de la Ciutat i la Víbria de Barcelona (nova). Participació en la Passejada de Bèsties amb
l’Arpella del Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona (nova) i els tabalers Percúdium.
Participació en el Correfoc de la Mercè amb els Diables del Barri Gòtic, la
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Víbria de Barcelona (vella), l’Arpella del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium. Participació
en la Cercavila del Centenari del Pailebot Santa Eulàlia i les Joutes Provençals amb
l’Àliga de la Ciutat. Participació en les Matinades de grallers amb els grallers La
Pessigolla. Participació en l’Anada a Ofici. I el Seguici de la Mercè amb l’Àliga de la
Ciutat i la Víbria de Barcelona (nova). Participació en el Ball de l’Àliga i els Gegants de
la Ciutat amb l’Àliga de la Ciutat fent el seu ball protocol·lari. Participació en la Mostra
de Balls de Gegants i Nans amb els gegants nous Roc i Laia i els grallers La Pessigolla
fent el «Ball dels Gegants de la Plaça Nova – Ball de Santa Eulàlia». Participació en la
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. Participació en la
Cavalcada de la Mercè amb l’Àliga de la Ciutat, els gegants nous Roc i Laia, el nan Cucut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, la Petita àliga, els grallers La Pessigolla i els
grallers de l’Havana xica. Realització de dues visites guiades a La Casa dels
Entremesos i dos Tallers de Gegants per a l’Escola Pia de Caldes de Montbui amb
quatre monitors de l’entitat. Realització de d’una visita guiada a La Casa dels
Entremesos i un Taller de Gegants per a l’Escola Lavínia de Barcelona amb un monitor
de l’entitat. Participació en el Correfoc de la Festa Major del barri del Congrés amb els
Diables del Barri Gòtic, convidats per la Congregació Diabòlica. Participació en la 33a
Trobada de Gegants i Capgrossos de Molins de Rei amb els gegants nous Roc i Laia,
el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla.
Exposició «La Festa Viscuda. Sant Roc, 1884 -1983», a La Casa dels Entremesos. Tres
reunions de Junta. Quatre reunions de colles. Una reunió del jurat del concurs
d’instagram #429fmsantroc. Una reunió de la Comissió organitzadora de les «429
Festes de Sant Roc». Tres sessions de treball de la Comissió de l’exposició «La Festa
Viscuda. Sant Roc, 1884 -1983» a la Sala de Ball de La Casa dels Entremesos. Quatre
assajos dels grallers La Pessigolla. Tres assajos dels tabalers Percúdium. Dos assajos
del Ball de l’Àliga. Dos assajos del Ball de la Víbria. Dos assajos del Ball dels gegants
de la Plaça Nova. Dos assajos del Ball dels gegants infantils de la Plaça Nova. Dos
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 en el Correvermut i en el Correfoc de les Festes de la Misericòrdia de Reus amb el Bou de
Barcelona. FESTES DE LA MERCÈ: Participació en 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 en la 18a Mostra de Gegants de Barcelona al Museu Marítim amb els
gegants del Raval, els gegants del carrer Vallespir, el nan Manolito i la gegantona
Quimeta. Participació en el Seguici Inaugural i el Toc d’Inici amb el Bou de Barcelona i
el Drac de la Ciutat Vella. Participació en la Passejada de Bèsties amb el Bou de
Barcelona i el Drac de la Ciutat Vella. Participació en el Correfoc de la Mercè amb el
Bou de Barcelona, el Drac de la Ciutat Vella i els Diables de la Kinta Forka. Participació
en la Xambanga de gegants amb els gegants del Raval, els gegants del carrer Vallespir,
el nan Manolito i la gegantona Quimeta. Participació en l’Anada a Ofici i el Seguici de la
Mercè amb el Bou de Barcelona i el Drac de la Ciutat Vella. Participació en la Passada
de Nans i Gegants amb els gegants del Raval, el nan Manolito, la gegantona Quimeta i
els músics de l’entitat. Participació en la Cavalcada de la Mercè amb els gegants del
Raval, el nan Manolito, la gegantona Quimeta i els músics de l’entitat. Sis assajos dels
músics de l’entitat. Quatre assajos de balls de figures. Dues reunions de Junta. Dues
reunions de colla.
Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta: FESTES DE LA
MERCÈ: Participació en l’exposició del Seguici Popular de Barcelona al Palau de la
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Virreina amb la Tarasca de Barcelona. Participació en la 18a Mostra de Gegants de
Barcelona al Museu Marítim amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta, els gegantons
Ganxut, Ramonet i Miquelet i el nan General Lagarto. Participació en el Cap a la Festa
i inauguració de la 18a Mostra de Gegants de Barcelona al Museu Marítim amb
portadors dels Gegants Nous de la Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona.
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 cercavila del Centenari del Pailebot Santa Eulàlia i les
Joutes Provençals amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta. Participació en la
Xambanga de gegants amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta, els gegantons
Ganxut, Ramonet i Miquelet i el nan General Lagarto. Participació en l’Anada a Ofici i el
Seguici de la Mercè amb la Tarasca de Barcelona. Participació en la Mostra de Balls de
Gegants i Nans amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta i amb l’acompanyament
musical del grup Anem Descartant Grallers realitzant el ball propi. Participació en la
Passada de Nans i Gegants amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta, els gegantons
Ganxut i Ramonet i el nan del General Lagarto i 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 i Ramonet i
el nan del General Lagarto amb l’acompanyament musical del grup Anem Descartant
Grallers. Celebració dels 25 anys de la recuperació de La Tarasca de Barcelona amb
l’exposició «Tarasques i Cucaferes», a la Sala de Bestiari de La Casa dels Entremesos,
amb la Tarasca de Cervera, la Cucafera de Montblanc, la Cuca de Castellbisbal i el
Sexot de Sant Cugat Sesgarrigues (prorrogada fins el 29 de setembre). 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 de la Barceloneta en la Festa Major
de la Barceloneta amb el nan del General Lagarto. Organització del Correfoc i de l’acte
de foc: Foc Bestial – Versots Infernals de la Festa Major de la Barceloneta. Participació
en el Correfoc i en l’acte de foc: Foc Bestial – Versots Infernals de la Festa Major de la
Barceloneta amb la Tarasca de Barcelona, els Diables Tarascaires i els convidats:
Tarasca de Cervera, Cuca de Castellbisbal i Sexot de Sant Cugat Sesgarrigues. Tres
reunions de treball. Dos assajos de balls de gegants. Dos assajos de ball de la Tarasca.
Esbart Català de Dansaires: Organització de l’acte d’inauguració de l’exposició «Aureli
Capmany. La dansa i l’Esbart Català de Dansaires» i presentació del llibre-catàleg de
l’exposició «Aureli Capmany. La dansa i l’Esbart Català de Dansaires». Realització d’un
taller de balls de bastons per a un grup de joves estudiants nord-americans a la Sala de
Ball de La Casa dels Entremesos. Realització de dues sessions del «Clos i batacada»,
nou taller estable de balls de bastons a La Casa dels Entremesos. Participació en la
recepció de la Generalitat de Catalunya i del Parlament de Catalunya a les Jornades
Internacionals Folklòriques amb el Cos de Dansa i l’acompanyament musical de flabiol
i tamborí. Participació en el XXVII Encuentro Internacional de Folklore Ciudad de
Zaragoza amb el Cos de Dansa i l’acompanyament musical de Músics per l’Esbart.
FESTES DE LA MERCÈ: Participació en l’Exposició del Seguici Popular de Barcelona
al Palau de la Virreina amb els Cavallets Cotoners. Participació en el Seguici inaugural
i el Toc d’Inici amb el Cavallets Cotoners. Organització del MercèDansa, amb grups de
balladors de l’Arboç, Barcelona, Capellades, El Vendrell, Fals (Fonollosa), Igualada i
Moià, amb acompanyament musical de la Cobla Sabadell i grups de música de les
entitats, sessió de matí a l’avinguda de la Catedral amb Mostra de danses populars i
Ballada oberta al públic, i sessió de tarda a la plaça de Sant Jaume amb la Cloenda del
MercèDansa (amb els mateixos grups del matí) i final amb el Galop de la Mercè.
Participació en el Matí Bastoner amb les tres colles de bastoners i acompanyament
musical de flabiols i tamborí, tenora, fiscorn i caixa. Participació en «Associa’t a la Festa»
amb una ballada de les seccions infantil i juvenil «Ballem, ballem i no parem!».
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Participació en la ballada d’esbarts del Palauet Albéniz amb el Cos de Dansa.
Participació en l’Anada a Ofici i el Seguici de la Mercè amb els Cavallets Cotoners i
músics. Participació a la cloenda de les Jornades Internacionals Folklòriques amb els
Cavallets Cotoners. Participació a la Cavalcada de la Mercè amb els Cavallets petits, el
Ball de Cercolets i l’acompanyament musical de flabiols, tamborins i flauta. Exposició
«Aureli Capmany. La dansa i l’Esbart Català de Dansaires» a Sala d’Actes de La Casa
dels Entremesos. Recepció de benvinguda i agraïment als responsables del grups
convidats del MercèDansa a la Sala d’Actes de La Casa dels Entremesos. Cap de
Setmana a Sant Feliu de Codines amb la Secció Juvenil per preparar el nou curs. Una
reunió de Junta directiva. Sis reunions externes. Tres consultes a l’Arxiu i Biblioteca.
Cinc assajos del Cos de Dansa. Tres assajos de la Secció Juvenil. Dos assajos de la
Secció Infantil.
Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Participació en la Convidada dels
Veguers de Montblanc amb els Gegants de Santa Maria del Mar. FESTES DE LA
MERCÈ: Participació en l’exposició del Seguici Popular de Barcelona al Palau de la
Virreina amb els Gegants de Santa Maria del Mar. Participació en l’exposició de Dracs i
Bèsties de Foc al Born Centre de Cultura i Memòria amb el Dofí de Barcelona.
Participació en la 18a Mostra de Gegants al Museu Marítim amb els Gegants del Casc
Antic -Peret el Fanaler, Marieta de l’Ull Viu i Cati del Casc Antic- i el gegantó Tinet el
Graller. Participació en el Seguici inaugural i el Toc d’inici amb els Gegants de Santa
Maria del Mar. Participació en la Passejada de Bèsties amb el Dofí de Barcelona i els
tabalers Kukumkú. Participació en la Tabalada de la Mercè amb els tabalers Kukumkú.
Participació en el Correfoc dels petits amb els tabalers Kukumkú. Participació en el
Correfoc de la Mercè amb el Dofí de Barcelona i els tabalers Kukumkú. Participació en
la Xambanga de gegants amb els Gegants del Casc Antic -Peret el Fanaler, Marieta de
l’Ull Viu i Cati del Casc Antic- i el gegantó Tinet el Graller. Participació en les Matinades
de grallers amb els Grallers del Casc Antic. Participació en l’Anada a Ofici i el Seguici
de la Mercè amb els Gegants de Santa Maria del Mar. Participació a la Passada de Nans
i Gegants amb els Gegants del Casc Antic -Peret el Fanaler, Marieta de l’Ull Viu i Cati
del Casc Antic- i el gegantó Tinet el Graller. Participació en la Cavalcada de la Mercè
amb els Gegants de Santa Maria del Mar, els Gegants del Casc Antic -Peret el Fanaler,
Marieta de l’Ull Viu i Cati del Casc Antic, el gegantó Tinet el Graller i el Dofí de Barcelona.
Participació en la Festa del restaurant Set Portes amb els gegants del Casc Antic -Peret
el Fanaler, Marieta de l’Ull Viu i Cati del Casc Antic- i el gegantó Tinet el Graller. Una
reunió general de colla. Quatre assajos de grallers. Quatre assajos de balls de gegants.
Vuit assajos dels Tabalers Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkid.
Feines de reparacions i de preparació de trobades.
Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: FESTES DE LA MERCÈ:
Participació en la 18a Mostra de Gegants de Barcelona al Museu Marítim amb els
Gegants Petits i els Gegants Grans de Sant Pere de les Puel·les. Participació en la
Xambanga de gegants amb els Gegants Petits i els Gegants Grans de Sant Pere de les
Puel·les. Participació en la 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 en 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. Una reunió de colla.
Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes: Inici del Curs de Sardanes anual regular.
Dos sessions del Curs de Sardanes anual regular de l’Aula de Sardanes, amb un total
d’assistència de 34 alumnes. FESTES DE LA MERCÈ: Suport logístic a les colles
participants en el 68è Concurs de Colles Sardanistes de Barcelona del Campionat de
Catalunya a La Casa dels Entremesos.
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Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: FESTES DE LA MERCÈ: Participació
en el 68è Concurs de Colles Sardanistes de Barcelona del Campionat de Catalunya,
obtenint dues segones posicions i una primera posició. Participació en el Concurs Lliure
de Sitges, obtenint la primera posició. Nou assajos a La Casa dels Entremesos. Dos
assajos en les audicions de l’avinguda de la Catedral. Un assaig en l’Aplec de Sardanes
de Sant Andreu.
Associació Falcons de Barcelona: Ofrenes florals per la Diada de Catalunya,
Participació en la Festa Major del Poblenou amb l’actuació dels Falcons. Participació en
la Diada Emili Miró, a Terrassa, amb l’actuació dels Falcons. FESTES DE LA MERCÈ:
Participació en el Toc d’Inici fent la figura dels Falcons. Participació en el Matí de Falcons
amb la cercavila i l’actuació dels Falcons. Una sortida de convivència de la Colla. Un
acte intern de preparació de la Diada de la Colla. Organització d’un espai de participació
«la figura de les persones acompanyants i col·laboradores de la colla». Nou assajos
tècnics de figures a La Casa dels Entremesos. Vuit assajos de gralles i tabals. Dues
reunions de la Junta directiva. Dues reunions de la Comissió de la Diada de la Colla.
Dues reunions de la Comissió de Relacions Públiques.
Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Participació en la Galejada
Trabucaire de la Festa Major de Sant Adrià del Besòs amb els Trabucaires. Participació
en la Despertada de la Festa Major d’Horta amb els Trabucaires. Participació en
l’Homenatge a Salvador Allende amb els Trabucaires. FESTES DE LA MERCÈ:
Participació en el Toc d’Inici amb els Trabucaires fent escorta de l’Àliga de la Ciutat i
amb trabucades. Participació en la Galejada Trabucaire amb els Trabucaires.
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Dues reunions de Junta de l’entitat. Una
reunió de l’Escola – Taller de Pessebres de Barcelona. Cinc classes de l’Escola – Taller
de Pessebres de Barcelona.
Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Participació en la Gran
Cercavila de Festa Major de Matadepera amb els gegants Ferran i Mercè i els músics
de l'entitat. Participació en la XXVI Trobada de Gegants i Festa de la Verema 2018
d’Alella amb els músics de l'entitat. FESTES DE LA MERCÈ: Participació en la 18a
Mostra de Gegants de Barcelona al Museu Marítim amb els gegants Ferran i Mercè i el
gegantet Ullets. Participació en la Xambanga de gegants amb els gegants Ferran i
Mercè i el gegantet Ullets. Participació en la Mostra de Balls de Gegants i Nans amb els
gegants Ferran i Mercè i els músics de l’entitat interpretant el «Ball dels Gegants de Sant
Jaume». Participació en 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. Participació en la
XXV Trobada Gegantera de Sarrià amb els gegants Ferran i Mercè i els músics de
l'entitat. Dos assajos de músics. Una reunió de colla. Una reunió de junta.
Associació La Moixiganga de Barcelona: Participació en la cercavila de la Trobada
de Gegants de la Festa Major del Poblenou amb l’actuació de la Moixiganga. FESTES
DE LA MERCÈ: Cercavila des de la Plaça Nova i actuació a la plaça de Sant Jaume
amb la Moixiganga de Barcelona. Tres assajos a La Casa dels Entremesos.
OCTUBRE
Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Participació a la 2a. Trobada gegantera de
Sant Pere de les Puel·les amb els Gegants infantils del Pi, els Gegants petits del Pi i els
Músics del Pi (acte suspès per pluja). Participació a la Balla de Gegants Històrics de
Santa Maria del Mar amb els Gegants grans i petits del Pi acompanyats pels Músics del
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Pi. Cinc assajos dels Músics del Pi. Un assaig del Ball de Quatre. Tres reunions de junta
de l’entitat. 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: Realització d’una visita guiada a La Casa dels
Entremesos i Taller de Gegants per a l’Escola Casas de Barcelona amb dos monitors
de l’entitat. Participació a la Festa Major del Col·legi Lestonnac de Barcelona amb el
gegant infantil Pippo i l’Àliga Petita. Participació a la Diada Internacional del XXVII
Concurs de Castells de Tarragona, a la plaça de la Font de Tarragona, amb els grallers
La Pessigolla acompanyant els Castellers of London. Participació a la Cercavila de Festa
Major al barri de Canyelles amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants
infantils Pippo i Gal·la, l’Àliga Petita i els grallers La Pessigolla. Participació a la
Cercavila del Seguici de Festa Major de Les Corts amb l’Àliga de la Ciutat. Participació
a la 4a. Diada dels Gegants i Nanos Centenaris de Montblanc amb portadors per als
Gegants Nous de la Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona. Participació al Correfoc
de Festa Major del barri de Canyelles amb els Diables del Barri Gòtic i els tabalers
Percúdium. Realització de dues visites guiada a l’exposició permanent d’imatgeria de La
Casa dels Entremesos per a l’Escola Institució Montserrat de Barcelona amb tres
monitors de l’entitat. Participació a la 2 a. Trobada gegantera de Sant Pere de les Puel·les
amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo Gal·la, l’Àliga
Petita i els grallers La Pessigolla (acte suspès per la pluja). Participació a la Cercavila
del X Aniversari del Falcó Niku amb l’Àliga Petita i els grallers La Pessigolla (acte suspès
per la pluja). Participació a la cercavila del Festival de Músiques Terres en Cruïlla a La
Sènia (el Montsià), organitzat per l’Institut Ramon Muntaner, amb el nan Cu-cut i els
grallers La Pessigolla. Participació a la IX Diada dels Falcons de Barcelona amb la Víbria
de Barcelona (nova). Celebració de la Castanyada de l’entitat. Tres reunions de Junta.
Cinc reunions de colles. Una sessió de treball de la Comissió de l’exposició «La Festa
Viscuda. Sant Roc, 1884 -1983». Dos sessions de treball de l’exposició «El Barri
Perdut». Cinc sessions de treball de la Comissió dels «25 anys de la recuperació de la
Víbria de Barcelona» i del «Conte de la Víbria». Cinc assajos dels grallers La Pessigolla.
Tres assajos dels tabalers Percúdium. Dos assajos del ball dels gegants infantils de la
Plaça Nova. Dos 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 Festa Major del barri de Canyelles de Barcelona amb els Gegants i els capgrossos
del Raval. Participació a la Cercavila del Seguici de Festa Major de Les Corts amb els
Gegants i els capgrossos del Raval. Participació a la 2a. Trobada gegantera de Sant
Pere de les Puel·les amb els Gegants i els capgrossos del Raval (acte suspès per la
pluja). Organització de la Festa del 25 è. Aniversari de la recuperació del Bou de
Barcelona. Participació a la Festa per el 25è. Aniversari de la recuperació del Bou de
Barcelona amb el Bou de Barcelona i músics de l’entitat. Sis assajos de músics. 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 de banderes dels Cors Muts de la Barceloneta, acte de les Festes de Sant
Miquel, Festa Major de la Barceloneta, amb el Gegantó Miquelet. Participació en el 1r.
Aplec de Bestiari d’Ontinyent (Vall d’Albaida, País Valencià) amb La Tarasca de
Barcelona i l’acompanyament musical del grup Anem Descartant, Grallers. Dues
reunions d’organització. Una reunió de colla. Una reunió de preparació del viatge de la
Tarasca de Barcelona a Ontinyent. Diferents treballs de reparacions de La Tarasca de
Barcelona.
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Esbart Català de Dansaires: Exposició «Aureli Capmany. La dansa i l’Esbart Català de
Dansaires» a La casa dels Entremesos. Visita guiada a l’exposició «Aureli Capmany. La
dansa i l’Esbart Català de Dansaires» per a alumnes de Llengua i Cultura del Consorci
de Normalització lingüística de Barcelona». Visita guiada a l’exposició «Aureli Capmany.
La dansa i l’Esbart Català de Dansaires» per a la Cap del Centre de documentació de
l’Orfeó Català. Quatre sessions de «Clos i Batacada». Taller de ball de bastons de La
Casa dels Entremesos per alumnes de l’escola Casas de Barcelona amb monitors de
l’Esbart. Taller de Balls de Cavallets de La Casa dels Entremesos per alumnes de
l’escola Casas de Barcelona amb monitors de l’Esbart. Tres sessions de tallers de ball
de bastons a l’Escola Pere Vila amb l’assistència de 16 alumnes. Dues sessions del
«Balls dels divendres». Participació a la Mostra de balls de Bastons del Casal de Barri,
amb la participació de mestres i bastoners i amb l’acompanyament musical del flabiol.
Participació a la IX Diada de Falcons de Barcelona amb la Colla Gran de Bastoners de
l’Esbart Català de Dansaires i l’acompanyament musical de flabiol i tamborí. Una reunió
de la Junta directiva. Una reunió de la Comissió «110 anys». Cinc assajos de la Secció
Infantil. Cinc assajos de la Secció Juvenil. Set assajos del cos de Dansa. Cinc consultes
a l’Arxiu i Biblioteca.
Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Participació a la Trobada de Bèsties
d’Aigua de Granollers amb el Dofí de Barcelona. Participació a la 4 a. Diada dels Gegants
i Nanos Centenaris de Montblanc amb portadors per als Gegants Nous de la Casa de
Caritat o del Corpus de Barcelona. Participació a la 2a. Trobada gegantera de Sant Pere
de les Puel·les amb els gegants del Gegants del Casc Antic, Peret el Fanaler, Marieta
del Ull Viu, Caterina del Casc antic, Tinet el Graller (acte suspès per la pluja).
Organització de la XV Ballada de Gegants històrics a Santa Maria del Mar amb la
participació dels gegants del Pi, l´Àliga d´ Igualada i els gegants d´ Igualada. Participació
XV Ballada de Gegants històrics a Santa Maria del Mar amb els Gegants de Santa Maria
del Mar i del Dofí de Barcelona. Participació al correfoc Fot-li Castanya amb els tabalers
Kukumkú i els tabalers infantils Kukumkids. Una reunió general de colla. Quatre assajos
de grallers. Assajos de balls de gegants. feines de reparació i de preparació de trobades.
Reunions setmanals de junta. Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos
dels tabalers infantils Kukumkids.
Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: Participació a la Trobada
de Gegants de l’Esquerra de l’Eixample amb els Gegants petits Alfons i Isabel.
Organització de la 2a. Trobada gegantera de Sant Pere de les Puel·les. Participació 2 a.
Trobada gegantera de Sant Pere de les Puel·les amb els Gegants grans Pere i
Costança, els Gegants petits Alfons i Isabel i els músics de l’entitat (acta suspès per la
pluja). 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 65 alumnes.
Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: Participació al Concurs del Campionat
de Catalunya de Lluïment, celebrat a Terrassa, obtenint dos primers llocs i un segon,
quedant així primers al concurs. Realització d’un taller de sardanes de La Casa dels
Entremesos per a un grups d’estudiant francesos Groupe Trailly per Traditonal Tours.
Deu assajos preparatius del Campionat de Catalunya de Lluïment i de la Final de Punts
Lliures, realitzats a la Casa dels Entremesos. Un assaig en una audició a Sant Cugat,
preparatiu dels concursos de lluïment. Dos assajos de punts lliures a Rubí.
Associació Falcons de Barcelona: Realització de la celebració de l’acte institucional
dels 15 Anys dels Falcons de Barcelona amb: una taula rodona amb la participació de
diversos membres dels Falcons de Barcelona, presentació del conte «Falcons de
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Barcelona» amb la intervenció de Marta Alonso, autora del conte, Juanol0, il·lustrador
del conte, Xavier Arola, editor de El Cep i la Nansa i Samuel Sotil, president de Falcons
de Barcelona, i presentació del vídeo «15 Anys» realitzat per Olga Gómez i Jordi
Lavandeira. Organització d’una cercavila infantil pel X aniversari de la nostra mascota
Niku (suspesa per la pluja). Realització de les matinades de la IX Diada Falcons de
Barcelona). Realització de la cercavila i l’actuació de la IX Diada de Falcons de
Barcelona (acte suspès per la pluja i traslladat a La Casa dels Entremesos. Realització
d’un acte intern de celebració del nostre aniversari. Dos tallers-exhibicions en escoles
de la ciutat.Dues reunions de la Junta Directiva. Tres reunions de la Comissió
organitzadora de la IX Diada de la colla. Set assajos tècnics de figures. Un assaig de
germanor amb colla convidada: Falcons de Salanca (Catalunya Nord). Vuit assajos de
gralles i tabals.
Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Sense activitat per calendari.
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Tres reunions de Junta de l’entitat. Dues
reunions de l’Escola – Taller de Pessebres de Barcelona. Dotze classes de l’Escola –
Taller de Pessebres de Barcelona.
Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Participació en la 2a.
Trobada gegantera de Sant Pere de les Puel·les amb els gegants Ferran i Mercè i els
músics de l'entitat (acte suspès per la pluja). Dos assajos de músics. Una reunió de
junta.
Associació La Moixiganga de Barcelona: Sense activitat per calendari.
NOVEMBRE
Associació d’Amics dels Gegants 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 en el «25 anys bestials», acte de celebració dels 25 anys
de recuperació del Bou, els Cavallets Cotoners, el Lleó, la Tarasca i la Víbria de
Barcelona, amb el Lleó de Barcelona i els Músics del Pi. Participació al Vª edició del
Festivitas Bestiarum celebrat a Manresa amb la Mulassa de Barcelona. Guardó per la
Mulassa de Barcelona en la Vª edició del Festivitas Bestiarum amb el 3r premi BEST
per a iniciatives impulsades per entitats federades pel programa d’activitats organitzades
al llarg de l’any 2018 per la commemoració del seu 450 è aniversari. Un assaig del «Ball
a Quatre». Cinc assajos dels Músics del Pi. Quatre reunions de junta de l’entitat. Dues
reunions de colla. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació,
imatge de l'entitat i de manteniment de les figures.
Associació de Festes de la Plaça Nova: Coorganització i realització de la xerrada
conferència «De víbries i tarasques... torna el monstre» a càrrec de Xavier Jansana,
escultor i creador de figures de festa, i introducció històrica de Xavier Cordomí, president
de l’entitat, a la Sala d’actes de La Casa dels Entremesos amb l’assistència de 47
persones. Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria de La
Casa dels Entremesos per a un grup de setze nens i nenes d’educació especial del
C.E.E. Ca n’Oriol de Granollers a càrrec dos monitors de la nostra entitat. Participació
en el «25 anys bestials», acte de celebració dels 25 anys de recuperació del Bou, els
Cavallets Cotoners, el Lleó, la Tarasca i la Víbria de Barcelona, amb la Víbria de
Barcelona i dos flabiolaires. Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent
d’imatgeria de La Casa dels Entremesos i un Taller de Gegants de La Casa dels
Entremesos per a vint-i-cinc nens i nenes de l’Escola Isabel de Villena de Barcelona a
càrrec dos monitors de de la nostra entitat. Organització i realització de la presentació
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de «El Conte de la Víbria. De com la Víbria de Barcelona es va fer de la Colla de la Plaça
Nova», de Mar Calvet López, amb il·lustracions de Glòria Fort Mir, i tot seguit «Contes
de cercavila de festa major» amb Moi Aznar i recepció infantil amb «Panellets de Sant
Roc» i l’obsequi del «Conte de la Víbria» a tots els nens i nenes assistents a l’acte, a la
Sala d’actes de La Casa dels Entremesos amb l’assistència de 148 persones.
Realització de dues visites guiades a l’exposició permanent d’imatgeria de La Casa dels
Entremesos i dos Tallers de Gegants de La Casa dels Entremesos per a dos grups de
cinquanta quatre nens i nenes de l’Escola Dominiques de l’Ensenyament de Barcelona
a càrrec quatre monitors de de la nostra entitat. Realització d’una visita guiada a
l’exposició permanent d’imatgeria de La Casa dels Entremesos per a un grup de setze
persones grans de l’Associació Comunitària Verdum de Barcelona a càrrec d’un monitor
de de la nostra entitat. Una reunió de Junta. Dues reunions de la Comissió de les Festes
de Sant Roc 2019. Quatre reunions de colles. Dos sessions de treball de l’exposició «El
Barri Perdut». Dues sessions de treball de la Comissió dels «25 anys de la recuperació
de la Víbria de Barcelona» i del «Conte de la Víbria». Quatre assajos dels grallers La
Pessigolla. Quatre 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 Trobada
de Bestiari «Els Amics del Gat Sirius» al Poble-sec amb el Bou de Barcelona i el Drac
de la Ciutat Vella de Barcelona. Participació en el «25 anys bestials», acte de celebració
dels 25 anys de recuperació del Bou, els Cavallets Cotoners, el Lleó, la Tarasca i la
Víbria de Barcelona, amb el Bou de Barcelona. Participació a la Trobada de Gegants de
la Sagrera amb els Gegants del Raval, Ramon i Lola, els capgrossos del Raval i els
músics de l’entitat. Participació al Correfoc de la Festa Major de la Sagrera amb els
Diables de la Kinta Forka. Quatre assajos dels músics. Dues reunions de Junta. Dues
reunions de colla.
Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta: Coorganització i
realització de la xerrada conferència «De víbries i tarasques... torna el monstre» a càrrec
de Xavier Jansana, escultor i creador de figures de festa, introducció històrica de Xavier
Cordomí, president de l’Associació de Festes de la Plaça Nova, i presentació de Carme
Tomàs, presidenta de la nostra entitat, a la Sala d’actes de La Casa dels Entremesos
amb l’assistència de 47 persones. Participació en el «25 anys bestials», acte de
celebració dels 25 anys de recuperació del Bou, els Cavallets Cotoners, el Lleó, la
Tarasca i la Víbria de Barcelona, amb la Tarasca de Barcelona i l’acompanyament
musical del grup Anem Descartant, Grallers. Dues reunions de colla. Dues reunions de
treball. Una reunió de Junta.
Esbart Català de Dansaires: Exposició «Aureli Capmany. La dansa i l’Esbart Català de
Dansaires» a La Casa dels Entremesos. Exposició «Cavallets Endavant !. Els Cavallets
Cotoners de Barcelona» a La Casa dels Entremesos. Exposició «Aureli Capmany. La
dansa i l’Esbart Català de Dansaires» i visita guiada a l’exposició a l’avantsala de l’Espai
Francesca Bonnemaison. Ballada del Soci – Festa del 110è Aniversari «Els balls d’Aureli
Capmany» a l’Espai Francesca Bonnemaison. Entrega del V Premi Rafel Tudó 2018 al
guanyador Antoni Ribas per l’estudi «Bastons!. El ball de bastons de Vilafranca del
Penedès» i al mereixedor de l’accèssit: Raül Sanchís per l’estudi «Festa i dansa. Corpus
documental de la festa a la ciutat de València» a l’Espai Francesca Bonnemaison.
Quatre sessions de «Clos i Batacada», taller de ball de bastons a la Sala de Ball de La
Casa dels Entremesos. Curs «Impuls a les danses vives d’arrel tradicional» a la Sala de
Ball de La Casa dels Entremesos, quatre sessions amb 10 alumnes per sessió. Tarda
Artística, taller de ball de bastons, quatre sessions donades a l’Escola Pere Vila amb
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l’assistència de 16 alumnes. Quatre sessions del «Ball dels divendres». Participació en
el «25 anys bestials», acte de celebració dels 25 anys de recuperació del Bou, els
Cavallets Cotoners, el Lleó, la Tarasca i la Víbria de Barcelona, amb els Cavallets
Cotoners i l’acompanyament musical dels Ginjolers. Una reunió de la Junta directiva.
Una reunió de la Comissió 110 anys. Cinc assajos de la Secció Infantil. Cinc assajos de
la Secció Juvenil. Nou assajos del Cos de Dansa. Quatre consultes a l’Arxiu i Biblioteca.
Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Realització d’un taller al Mercat de Santa
Caterina. Participació a la Festa de Santa Caterina, al Mercat de Santa Caterina, amb
l’ofrena floral i la desfilada dels Gegants del Casc Antic, Peret el Fanaler, Marieta de l’Ull
Viu, Caterina dels Casc Antic i Tinet el Graller, el gegantet Ferran i tres capgrossos del
Casc Antic. Preparació i assajos especials per al «Ball a Quatre». Quatre assajos de
grallers. Assajos de balls de gegants, feines de reparació i de preparació de trobades.
Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils
Kukumkids. Una reunió general de colla. Reunions setmanals de Junta.
Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: 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 73 alumnes.
Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nostrum: Participació al Concurs de Lluïment,
celebrat a Girona, obtenint el primer lloc. Participació a la Final del Campionat de
Catalunya de Lluïment, celebrada a Balaguer, obtenint dos segons llocs i un primer,
quedant d’aquesta manera, subcampiona de Catalunya en la Categoria Gran.
Participació a la Final del Campionat de Catalunya de Punts Lliures, obtenint dos primers
en ambdues sardanes, quedant d’aquesta manera Campiona de Catalunya d’aquesta
modalitat. Cinc assajos a La Casa dels Entremesos. Cinc assajos a l’Espona de Rubí.
Dos assajos a la Residència Penyafort de Barcelona.
Associació Falcons de Barcelona: Participació a les Matinades de la Festa Major del
Clot amb els grallers de l’entintat. Participació a la Festa Major del Clot amb cercavila i
actuació dels Falcons. Espai de participació per a tots els membres de la Colla. Dues
reunions de la Junta directiva. Una reunió de presidència. Dus reunions del Sopar de
Nadal. Un assaig tècnic de figures. Deu assajos de gralles i tabals.
Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Sense activitat per calendari.
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Una reunió de Junta l’entitat. Dues
reunions de l’Escola - Taller de Pessebres de Barcelona. Cinc classes de l’Escola - Taller
de Pessebres de Barcelona. Muntatge del Pessebre Popular i Humorístic de La Casa
dels Entremesos. Muntatge l’exposició de Diorames de l’Escola-Taller a La Casa dels
Entremesos. Muntatge de l’exposició dels vestits de l’Esperit del Nadal i el seu seguici
a La Casa dels Entremesos. Instal·lació de l’exposició «Working Progress Pessebre» de
la Federació Catalana de Pessebristes a La Casa dels Entremesos. Instal·lació de
l’enllumenat nadalenc a la façana a La Casa dels Entremesos. Muntatge del Pessebre
oficial del Mercat de Santa Caterina. Muntatge de l’exposició de Diorames de l’EscolaTaller al Mercat de Santa Caterina. Muntatge del Pessebre oficial del Mercat de la
Concepció. Inauguració del Nadal a La Casa dels Entremesos amb l’encesa de
l’enllumenat nadalenc a la façana i inauguració Pessebre Popular i Humorístic de La
Casa dels Entremesos, l’exposició de Diorames de l’Escola-Taller, l’exposició dels
vestits de l’Esperit del Nadal i el seu seguici i l’exposició «Working Progress Pessebre».
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Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Dos assajos de músics.
Una reunió de colla. Una reunió de Junta.
Associació La Moixiganga de Barcelona: Participació a la Festa Major del Clot amb
una cercavila de La Moixiganga des de la plaça del Mercat a la plaça de Valentí Almirall
(seu del Districte) i, a la plaça de Valentí Almirall, actuació de La Moixiganga. Una reunió
de l’entitat a La Casa dels Entremesos. Un assaig a La Casa dels Entremesos.
DESEMBRE
Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Participació en la Trobada de Gegants de
Gironella amb la Mulassa de Barcelona. Participació en l’acte de presentació de les
Bèsties Festives de l’Hospitalet del Llobregat amb el Lleó de Barcelona com a padrí del
nou Lleó de l’Hospitalet. Organització de la recollida de donatius per la Marató de TV3
en benefici de les «Malalties Infeccioses» a la plaça del Pi amb la participació del Lleó
de Barcelona, la Mulassa (vella) de Barcelona i els Gegants infantils del Pi (Mustafà i
Elisenda petits) recaptant 490 €. Realització de la sisena sortida de la Carassa de Nadal
per la Fira de Santa Llúcia i carrers del Barri Gòtic amb portadors per a la Carassa i els
Músics del Pi. Organització d’un curs per a l’obtenció del títol CRE (Consumidor
Reconegut com a Expert) per a membres de la colla. Dos assajos del Ball a Quatre.
Quatre assajos dels Músics del Pi. Tres reunions de junta de l’entitat. 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: Realització d’una visita guiada a l’exposició
permanent d’imatgeria de La Casa dels Entremesos i un Taller de Gegants de La Casa
dels Entremesos per a vint-i-cinc nens i nenes de 6è de primària de l’escola Maristes
Inmaculada de Barcelona a càrrec dos monitors de l’Associació de Festes de la Plaça
Nova. Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria de La Casa
dels Entremesos i un Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a vint-i-set nens
i nenes de 6è de primària de l’escola Maristes Inmaculada de Barcelona a càrrec dos
monitors de l’Associació de Festes de la Plaça Nova. Realització de la primera sortida
de la Carassa de Nadal per la Fira de Santa Llúcia i carrers del Barri Gòtic amb portadors
per a la Carassa i els grallers La Pessigolla. Participació en la Campanya de recollida
de joguines de La Casa dels Entremesos «Cap infant fora de joc!!!» amb l’entrega de
joguines. Organització i realització de la conferència «Pompeu Fabra, la paraula i el joc.
Els jocs que amaga el diccionari» a càrrec de Víctor Baroja i Òscar Garcia, de la Cia de
Jocs l'Anònima a la Sala de Ball de la Casa dels Entremesos, acte organitzat en el marc
del «Any Pompeu Fabra» i de la tradicional xerrada de Santa Llúcia de la plaça Nova,
amb l’assistència de 28 persones. Participació a la festa del «Posa’t la gorra» al Parc de
la Ciutadella, organitzada per l'Associació de Nens amb Càncer AFANOC, amb l’Àliga
petita, la geganta infantil Gal·la i el nan Cu-cut. Participació en l’homenatge als Gegants
Nous de la Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona en motiu del seu centenari en la
XXV Diada de les tradicions i costums nadalencs de la Fira de Santa Llúcia amb
portadors per als gegants. Organització de l’Arribada i desfilada de l’Home dels Nassos
i participació amb els tabalers Percúdium. Una reunió de Junta. Una reunió de la
Comissió de les 430 Festes de Sant Roc 2019. Tres reunions de colles. Una sessió de
treball de l a Comissió de l’exposició «El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la
Catedral» al Centre Cívic Pati Llimona. 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.
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Associació d’Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval: Participació a la Trobada
de Bestiari «Ara ve Nadal», al Poblenou, amb el Bou de Barcelona. Participació en l’acte
de «l’Arbre dels Desitjos», a la plaça dels Àngels del barri del Raval, amb els gegants
Ramon i Lola, la gegantona Quimeta, els capgrossos del Raval i els músics de l’entitat.
Dues reunions de Junta. Dues reunions de colla.
Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta: Participació en la
Trobada de Gegants de Sant Andreu del Palomar amb els gegants Pep Barceló, Maria
la Neta, el gegantó Miquelet, el nan del General Lagarto i l’acompanyament dels músics
Anem Descartant, Grallers. Realització de la tercera sortida de la Carassa de Nadal per
la Fira de Santa Llúcia i XXV Diada de les Tradicions i Costums Nadalencs de Catalunya
amb portadors de la Carassa i l’acompanyament dels músics Anem Descartant, Grallers.
Dues reunions de colla. Dues reunions de treball. Una reunió de junta.
Esbart Català de Dansaires: Exposició «Aureli Capmany. La dansa i l’Esbart Català de
Dansaires» a La Casa dels Entremesos. Quatre sessions de «Clos i Batacada», taller
de ball de bastons a la Sala de Ball de La Casa dels Entremesos. Dues sessions del
«Ball del divendres» a la Sala de Ball de La Casa dels Entremesos. Dues sessions de
«Tarda Artística», taller de ball de bastons, a l’Escola Pere Vila. Cinc sessions de Tallers
de Bastons a l’Institut Pau Claris. Realització d’un Taller de Cavallets de La Casa dels
Entremesos per a vint-i-set nens i nenes de 6è de primària de l’escola Maristes
Inmaculada de Barcelona a càrrec dos monitors de l’Esbart Català de Dansaires.
Realització d’un Taller de Cavallets de La Casa dels Entremesos per a trenta nens i
nenes de 1r. d’ESO de l’escola Pau Claris de Barcelona a càrrec dos monitors de l’Esbart
Català de Dansaires. Celebració del «Nadal a l’Esbart Català de Dansaires» amb picada
de tió i berenar. Celebració del «Moltes mercès!» comiat de l’any amb els membres del
Cos de Dansa. Participació a la XXV Diada de les Tradicions i Costums Nadalencs de
Catalunya a la Fira de Santa Llúcia amb les seccions Infantil, Juvenil i Cos de Dansa.
Participació a la Ballada d’Esbarts a la Presó de Lledoners amb el Cos de Dansa. Una
reunió de la Junta directiva. Tres reunions de la Comissió «110 anys». Tres reunions
externes.
Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Participació a la festa del «Posa’t la
gorra» al Parc de la Ciutadella, organitzada per l'Associació de Nens amb
Càncer AFANOC, amb els Gegants del Casc Antic, Peret el Fanaler, Marieta de l’Ull Viu,
Caterina dels Casc Antic i Tinet el Graller. Preparació i assajos especials per al «Ball a
Quatre». Quatre assajos de grallers. Assajos de balls de gegants, feines de reparació i
de preparació de trobades. Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos
dels tabalers infantils Kukumkids. Una reunió general de colla. Reunions setmanals de
Junta.
Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: Participació a la festa del
«Posa’t la gorra» al Parc de la Ciutadella, organitzada per l'Associació de Nens amb
Càncer AFANOC, amb els Gegants petits Alfons i Isabel. Una reunió de colla.
Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes: Dues sessions del Curs de Sardanes anual
regular de l’Aula de Sardanes, amb un total d’assistència de 32 alumnes.
Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nostrum: Realització de la cinquena sortida de
la Carassa de Nadal per la Fira de Santa Llúcia i carrers del Barri Gòtic amb portadors
per a la Carassa i amb l’acompanyament musical dels grallers dels Falcons de
Barcelona. Sense activitat sardanista per vacances.
Associació Falcons de Barcelona: Realització de la segona sortida de la Carassa de
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Nadal per la Fira de Santa Llúcia i carrers del Barri Gòtic amb portadors per a la Carassa
i els músics de la Colla. Sopar de Nadal dels membres de la colla i Tió per a les nenes i
nens de la colla al Casal de Joves Girapells. X assajos de gralles i tabals.
Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Participació en la inauguració del
Mercat de Nadal del barri del Carmel amb l’actuació dels Trabucaires.
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Muntatge del Pessebre oficial del
Districte de Ciutat Vella. Muntatge del Pessebre oficial de l’Església de Santa Dorotea
al barri del Font de la Guatlla. Participació a la Biennal del Pessebre Català, a Vilanova
i la Geltrú, amb l’Esperit de Nadal i el seu seguici. Realització de la desfilada de l’Esperit
de Nadal i el seu seguici a Rubí. Realització de la desfilada de l’Esperit de Nadal i el seu
seguici a Ciutat Vella. Realització de l’Arribada de l’Esperit de Nadal i el seu seguici i del
Pregó de Nadal a La Casa dels Entremesos. Participació a la Cavalcada dels Patges
Reials de Nou Barris amb l’Esperit de Nadal i el seu seguici. Enllumenat nadalenc de la
façana a La Casa dels Entremesos. Pessebre Popular i Humorístic de La Casa dels
Entremesos. Exposició de Diorames de l’Escola-Taller a La Casa dels Entremesos.
Exposició dels vestits de l’Esperit del Nadal i el seu seguici a La Casa dels Entremesos.
Exposició «Working Progress Pessebre» a La Casa dels Entremesos. Una reunió de
Junta de l’entitat. Una reunió de l’Escola - Taller de Pessebres de Barcelona.
Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Realització de la quarta
sortida de la Carassa de Nadal per la Fira de Santa Llúcia i carrers del Barri Gòtic amb
portadors per a la Carassa i els músics de l’entitat. Dos assajos de músics. Dues
reunions de comissions.
Associació La Moixiganga de Barcelona: Sense activitat per calendari.
Coral Sant Jordi: Realització d’un concert amb el programa «Nadal a doble cor» inclosa la interpretació dels «Propis d’Advent» de Frederic Mompou- a l’Església de Sant
Esteve de Granollers, dins el cicle «La música del cel» organitzat per la Fundació Pro
Música Sacra de Granollers. Participació a la Clausura de l’acte institucional de
commemoració del 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, al
Parlament de Catalunya. Participació en directe al programa La Marató de TV3, amb la
Marina Prades, interpretant la cançó «Sí, soc jo», inclosa al disc de La Marató 2018.
Realització d’un concert amb el programa «Nadal a doble cor», a l’Església de Sant
Esteve de la Garriga, a benefici de la investigació contra el càncer. Realització del
concert «Nadal de la Família Sant Jordi», a l’Església de Sant Felip Neri de Barcelona,
amb la participació de tota l’Escola Coral: Cor infantil L’Esquitx, Cor infantil L’Espurna,
Cor Jove de la Coral Sant Jordi, Coral Sant Jordi i Cor Ponent. Realització d’un concert
al Centre Penitenciari de Lledoners. Activitats de l’Escola Coral: Realització d’un concert
del Cor infantil L’Esquitx del «Cicle de Nadales al Museu Frederic Marès». Participació
en directe a La Marató de TV3 del Cor infantil L’Esquitx i el Cor infantil L’Espurna, al
costat d’altres cors del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, interpretant la cançó
«Imagine». Realització d’un concert del Cor Jove de la Coral Sant Jordi amb el Cor de
la Universitat Pompeu Fabra, a la Parròquia de Santa Madrona de Barcelona, a benefici
de La Marató de TV3. Realització d’un concert del Cor Jove de la Coral Sant Jordi a la
residència Torre Magret de Villalba Sasserra (Vallès Oriental). Celebració del sopar de
Nadal de l’entitat. Assaig general del «Concert de Nadal de la Família Sant Jordi» a
l’Església de Sant Felip Neri de Barcelona. Assajos ordinaris setmanals de tots els
grups. Tres reunions de la Junta.
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ANNEX 1. Memòria de comunicació
Pàgina web
L’actual pàgina web (www.lacasadelsentremesos.cat) va entrar en funcionament al
febrer de l’any 2015 però no ha estat analitzada amb anterioritat. Amb els indicadors de
l’any 2018 podem veure la tendència de la nostra pàgina web en relació a les visites,
visitants, pàgines vistes, el percentatge de rebot així com el nombre de visites noves o
les que ja hem fidelitzat, aspecte molt interessant a tenir en compte a l’hora d’elaborar
el pla de comunicació de la Federació.

Mes

Visite
s

Visitants

Sessions

Pàgines/visite

Visitants

Visitants

s

nous

fidelitzats

G

3.652

1.050

1.234

2,96

799

251

F

3.950

1.168

1.372

2,88

902

266

M

3.665

1.147

1.366

2,68

867

280

A

3.665

982

1.128

2,89

760

222

M

4.531

1.497

1.684

2,69

1.240

257

J

3.465

1.019

1.160

2,99

839

180

J

3.105

917

1.031

3,01

729

188

A

3.438

998

1.139

3,02

787

211

S

6.084

1.695

1.927

3,16

1.393

302

O

5.093

1.420

1.620

3,14

1.089

331

N

5.482

1.549

1.798

3,05

1.218

331

D

6.184

1.854

2.140

2,89

1.421

433

52.314

15.296

17.599

2,95

12.044

3.252

Al llarg de l’any, les visites a la pàgina web, així com també els visitants, ha anat
augmentant, fins a arribar a les 52.315 visites amb 15.296 visitants. Sobretot hi va
haver un increment de visitants en els mesos de setembre, quan s’inicia la segona part
de la temporada, i a més és quan a Barcelona celebrem la festa major i tant a La Casa
com les entitats de la Federació realitzen moltes activitats que estan descrites a la
pàgina web, així com en el mes de desembre, el mes amb més visites; aquest increment
segurament es degut a la programació especial que realitzem durant tot el cicle
nadalenc, amb activitats per a totes les edats, tant durant la setmana com els
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caps de setmana. Cal destacar també que s’incrementen les exposicions, que també es
donen a conèixer a través de la pàgina web.
Com a propòsit del nou any, des de comunicació ens plantegem comunicar les activitats
a través de la pàgina web amb més antel·lació, com a mínim una setmana, per a que el
públic es pugui programar el cap de setmana i conegui tot el que fem. Així mateix, volem
seguir amb aquesta dinàmica positiva de visitants i pàgines vistes, tot fidelitzant el
màxim nombre de visitants possibles.
De cara al 2019, hi ha la proposta de millorar alguns apartats de la pàgina web, que van
quedar pendents de l’any anterior, com seria l’apartat amb l’explicació de la
FEDERACIÓ, les ENTITATS i els ESPAIS disponibles per a reserves.
Xarxes socials
La presència de La Casa dels Entremesos a les xarxes socials s’ha mantingut als canals
que ja tenia activitat durant l’any anterior, Facebook, Twitter i Instagram i a finals d’any,
s’ha recuperat el canal de Youtube.
Gran part de la visibilitat de les activitats passa per les xarxes socials, ja que són un
canal directe i d’interactuació amb els usuaris i les usuàries, que poden estar informats
periòdicament del dia a dia de l’equipament així com de notícies i alertes d’última hora.
Aquest 2018 s’ha dut un pla estratègic a les principals xarxes socials (Facebook, Twitter
i Instagram) per a donar a conèixer no tan sols les activitats de La Casa, sinó la
Federació i totes les associacions que en formen part així com els elements de la
imatgeria festiva que de la que en són propietat.
Les setmanes s’han estructurat d’una manera similar, per a tenir temps de comunicar
les activitats pròpies, les de les entitats així com donar a conèixer-nos d’una manera
més àmplia. L’estructura ha estat la següent:
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Xarxa

Dilluns

Imatgeria
festiva

Dimarts

Dimecres

Dijous

Dissabte

Diumenge

Recordatori

Activitat
Entitat

Divendres

infantil
LCDE

activitats

Imatges

cap de

activitats

setmana

Xerrada
del dijous

Entitat

Imatgeria
festiva

Activitat
infantil
LCDE

Aula de
Sardanes

Activitat
infantil
LCDE

Imatges

Clos i

activitats

batacada

Xerrada

Clos i

Ball del

Xerrada

Ball del

Aula de

del dijous

batacada

divendres

del dijous

divendres

Sardanes

Aula de

Ball del

Sardanes

divendres

Entitat

Imatgeria
festiva

Activitat
infantil
LCDE

Activitat
infantil
LCDE

Xerrada

Clos i

Xerrada

Aula de

del dijous

batacada

del dijous

Sardanes

Clos i
batacada

Per al proper any, es pretén realitzar un quadrant similar, però s’ampliarà amb informació
històrica sobre la cultura popular barcelonina, la celebració de sants especials i
d’activitats externes que es creguin d’especial rellevància.
Cal destacar que a finals d’any s’han unificat totes les direccions de les xarxes socials
en una @casaentremesos, una manera que ens permetrà realitzar més fàcilment la
comunicació i ens donarà a conèixer amb un únic nom d’usuari.
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FACEBOOK
És la xarxa social amb més activitat, que dóna més visibilitat a La Casa dels Entremesos.
S’han realitzat un total de 162 publicacios, només una de les quals va ser promocionada,
que s’intenten combinar amb imatges o enllaços a la pàgina web.
Pel que fa al nombre de seguidors, hem acabat l’any amb 191 m’agrades més, amb un
total de 1.736, i només ens han deixat de seguir 3 persones
Com a objectiu d’aquesta xarxa social de cara al 2019, ens proposem arribar a 2.000
seguidors així com crear un patró setmanal similar que no només doni visibilitat a La
Casa, sinó que acosti la cultura popular d’arrel tradicional barcelonina, a tots els usuaris.
Mes

Seguidors

Increment seguidors

Unfollows

G

1.545

F

1.564

19

1

M

1.579

15

0

A

1.592

13

0

M

1.602

10

0

J

1.613

11

0

J

1.633

20

0

A

1.649

16

0

S

1.675

26

1

O

1.696

21

1

N

1.719

23

0

D

1.736

17

1

0

Promocions Activitat

Impressions

07/11/2018

1739

25 anys bestials

Clics
/engagement
115
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TWITTER
Durant l’any 2018 s’han fet 106 publicacions pròpies, amb informacions, activitats,
multimèdia, així com publicacions d’altres entitats, sobretot les de la pròpia Federació i
institucions, que amplifiquen i difonen informacions d’interès a nivell de Barcelona en
l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana.
Malauradament durant un curt període de temps, un trimestre, només es va fer una
publicació, tot i que el nombre de seguidors va seguir creixent, el fet de no publicar, fa
que altra gent no doni a conèixer el nostre compte gràcies als RT i Fav i això ens perjuda,
per tant, un dels objectius de cara al nou any, és fer publicacions pròpies tots els mesos.
En els últims 12 mesos, el compte propi de twitter ha tingut 1.881 seguidors, amb un
increment del 12,5%. Un altre objectiu, com també ho és a Facebook, és arribar als
2.000 seguidors.

Mes

Piulades

Seguidors

G

7

1.672

F

6

M

Creixement

Mencions

Impressions

36

37

8.956

1.693

21

60

4

1.715

22

A

16

1.730

M

10

J

Visites al

Clics

RT Fav.

Respostes

448

33

83

0

9

5.230

257

24

41

0

11

47

3.276

307

7

31

0

2

15

39

7.654

330

33

93

2

4

1.754

24

29

6.347

286

21

39

7

0

1

1.780

26

36

2.528

222

5

20

0

0

J

0

1.792

12

13

1.059

186

0

1

0

1

A

0

1.806

14

21

7.54

129

0

0

0

0

S

8

1.850

44

42

4.625

1.918

16

55

0

14

O

24

1.866

16

35

9.925

268

45

87

1

17

N

19

1.869

3

42

9.025

291

28

56

3

17

D

11

1.881

12

25

6.671

287

27

77

0

11

seguidors

perfil

5

enllaços
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INSTAGRAM
L’activitat a la xarxa social de fotografia ha estat molt desigual al llarg de l’any.
Tanmateix, després de vacances es va reprendre la publicació i ha anat en augment al
llarg dels mesos posteriors.
Com es pot comprovar, la mitjana de likes a les fotografies supera el centenar, amb una
mitjana de 110 likes, si bé és cert, que vist el fil del perfil, les fotografies que més èxit
tenen són les fotografies de la imatgeria festiva de les entitats de la Federació.
S’han publicat un total de 78 fotografies al llarg de l’any, fent més de quatre publicacions
per mes, a excepció dels mesos de juliol i agost, que l’activitat va estar parada. Acabem
l’any amb 1.229 seguidors, xifra que ha anat augmentant al llarg dels mesos.

Mes

Publicacions Likes

Mitjana

G

4

400

100

F

8

1061

133

M

4

431

108

A

11

1178

107

M

9

1021

113

J

4

471

118

J

0

0

0

A

0

0

0

S

7

794

113

O

14

1434

102

N

10

1043

104

D

7

781

112

78

8614

110

En aquesta xarxa social no només publiquem fotografies, sinó que també s’hi poden
trobar vídeos al perfil i imatges i vídeos a les publicacions destacades, que intentem
endreçar per les temàtiques que ens semblen més interessants i que volem remarcar,
com el #nadalaLaCasa i els #100anysNousCaritat.
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Per a l’any 2019, ens plantegem arribar als 1.500 seguidors, i penjar fotografies de
qualitat, que destaqui el nostre perfil per la qualitat fotogràfica i per ser fotografies
complementàries al text, però diferents, per atraure més seguidors d’entre 25 i 44 anys,
on es situen la majoria dels nostres seguidors.

YOUTUBE
Aquesta any 2018 s’ha activitat el canal de Youtube de La Casa dels Entremesos, amb
la voluntat de poder penjar el material audiovisual propi sorgit sobretot de l’activitat
Xerrada del Dijous, però també amb la voluntat de donar a conèixer la imatgeria festiva
pròpia, amb la publicació dels balls en les diferents festivitats.
Hem penjat 3 vídeos al canal de Youtube, que han tingut 488 visualitzacions i hem
acabat l’any amb 21 subscritors, 17 més que l’any anterior.
La voluntat del canal és que tots els vídeos tinguin la mateixa estètica, amb un portada
i una finalització, aquest fet fa que s’hagin d’editar els vídeos i calgui un temps entre la
gravació i la publicació.
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