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

inscrita amb el número 11.749 de la secció 1a del registre de Barcelona és una associació que té com 

a principal objectiu fomentar i difondre la cultura popular d'arrel tradicional, principalment la de 

singuralitat barcelonina, en les seves més diverses manifestacions i amb especial atenció a les 

festives. 

Per a aconseguir aquest objectiu, aquesta entitat: 

• Produeix i realitza tota mena d'activitats i celebracions de cultura popular d'arrel tradicional 

• Fomenta i divulga el manteniment de les festes, les tradicions i els elements festius dels barris 

de Ciutat Vella de Barcelona, especialment aquells que han estat creats o recuperats per la 

pròpia Federació. 

• Fomenta, divulga, manté, conversa i fa actuar els diferents elements d’imatgeria festiva, 

pertanyents a l’ajuntament de Barcelona, amb cura especial amb els pertanyents al bestiari 

històric de Barcelona i al seguici popular de Barcelona, així com les diferents músics, 

coreografies i singularitats dels elements d’imatgeria festiva, balls populars o altra 

manifestació festiva de singularitat barcelonina que sigui protagonitzada i exercida per les 

entitats associades. 

• Recerca i estudia la cultura popular d’arrel tradicional en les seves diverses manifestacions i 

amb especial atenció a les festives. 

• Col·labora interdisciplinàriament i promociona l’intercanvi cultural de les diferents entitats 

associades fomentant la divulgació de la cultura popular d’arrel tradicional en les seves 

diverses manifestacions. 

• Col·labora amb altres entitats amb unes finalitats semblants i treballa en xarxa amb altres 

centres culturals semblants. 

• Fomenta l’associacionisme i el voluntariat mitjançant la cultura popular d’arrel tradicional. 
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La Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos 

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

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

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

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

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

associades especialitzades en diverses disciplines de cultura popular i tradicional, comptant amb 

gairebé 900 sòcies i socis. 

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

● Recuperar la Imatgeria Festiva de la Barcelona vella.  

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

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

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

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

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

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

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

respectivament. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

treballa per produir i organitzar activitats amb la cultura popular i tradicional com a eix vertebrador. 
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Definició i entitats federades 

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

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

 

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

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

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

memòria popular, entre altres. 
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Actualment es treballa en dos programes principals: 

• La Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella: Treball federatiu 

amb els objectius de difusió i producció de la cultura popular i tradicional, i recerca, 

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

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

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

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

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

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

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

present memòria: 

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

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

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

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

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

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

7. Pla de viabilitat de la FECPiTBV i LCdE. 

 

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

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

Catalunya i de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català. 
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Fent una valoració de l'activitat global del 2020, indubtablement podem dir que ha quedat marcada 

per la crisi sanitària de la COVID-19. 

Pel 2020 ens vam marcar dues línies de treball molt clares. Per una banda, maximitzar la rendibilitat 

de les despeses per tal de consolidar i donar viabilitat als projectes anuals estables, per altra banda 

treballar i oferir noves propostes culturals que sumin i renovin l'activitat habitual. 

El primer trimestre de l'any ens ha permès treballar amb normalitat, a partir del març tot es va veure 

afectat. 

La primera fase de la crisi de la COVID la vam haver de passar amb una aturada total de l'activitat 

pública i interna de les entitats. Els mesos de confinament ens van agafar per sorpresa, però ens van 

obligar a reinventar-nos, especialment per poder oferir alternatives i activitats simbòliques per 

aquelles festes o celebracions afectades. 

Des d'un primer moment ens vam marcar l'objectiu de poder oferir el màxim i en les millors 

condicions. 

Per una banda, la majoria de les activitats a La Casa dels Entremesos, tant les de programació anual 

com les puntuals, s'han pogut realitzar. S'ha reformulat i adaptat l'execució d'aquestes activitats i 

s'han anat programant de nou al llarg dels 4 últims mesos de l'any. 

Aquesta reprogramació i voluntat de mantenir el màxim d'activitats es planteja amb dues idees molt 

clares, potenciar la dinamització de l'espai en un moment en què les relacions i la interacció és 

mínima, i esmorteir l'impacte d'aquesta letargia en les entitats i en els professionals culturals 

col·laboradors de les activitats de La Casa, la majoria autònoms. 

Per altra part, també hem intentat reformular tota l'activitat festiva, tant de la Federació com de les 

entitats federades, una activitat majoritària de carrer i amb molt impacte social. 

Aquestes activitats han estat les més complicades d'adaptar i d'aconseguir fer, sobretot per complir 

les recomanacions sanitàries de distància social, ús de mascareta, aforaments limitats i controlats, 

etc. 

La cultura popular de la ciutat de Barcelona i de tot el país ha quedat molt tocada, ja no només per 

l'afectació directa en les activitats festives, sinó també per tot l'impacte en les activitats diàries com 

assajos, reunions o preparació de projectes i en tot el vessant social que tenim les entitats. 

Aquest vessant social ens preocupa ara i ens preocupa en el futur per les conseqüències que ens 

trobarem un cop es recuperi gradualment la normalitat anterior, amb unes entitats que hauran 

d'arrencar de nou amb una gran davallada de la massa social, d'implicació i de pèrdua de les 

dinàmiques que les fan moure. 

De cara al projecte per aquest any 2021, treballarem en la mateixa línia que fins ara, amb l'horitzó 

posat en el darrer trimestre de l'any on esperem que les limitacions i restriccions comencin a deixar 

pas a una certa recuperació de la normalitat. 

Amb l'experiència assolida al llarg del 2020, podem dir que ens sentim molt més preparats per 

afrontar una primera meitat complicada, marcada encara per les grans restriccions. 

Des d'aquí, volem fer èmfasi una vegada més en el gran esforç que s'està realitzant des de les entitats 

i reivindicar que la cultura és segura i més necessària que mai. 
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Programa 1: Difusió, producció i promoció 
 

1. ACTIVITATS PÚBLIQUES EXTERNES I 

COL·LABORACIONS 

1.1. Festes i tradicions de Barcelona ciutat                                               

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

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

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

1. Festes de Santa Eulàlia. 

Mostra de gegantets dels barris de la ciutat al Pati Manning amb la participació d’entitats federades 

amb: els gegantets Perot lo Lladre i Mustafà petit i Elisenda petita del Pi, els Gegants infantils Pippo i 

Gal·la de la Plaça Nova, el nan Manolito i la gegantona Quimeta del Raval, el gegantó Miquelet de la 

Barceloneta, els gegantons Tinet, Cati i Ferran del Casc Antic. 

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

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

Antic i Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda. 

Ballada i Cercavila de Gegantets dels barris de la ciutat amb la participació d’entitats federades amb: 

els gegantets Elisenda petita i Mustafà petit del Pi i els Músics del Pi, els Gegants infantils Pippo i 

Gal·la de la Plaça Nova i els grallers La Pessigolla el nan Manolito i la gegantona Quimeta del Raval i 

els músics de l’entitat, el gegantó Miquelet de la Barceloneta, els gegantons Tinet, Cati i Ferran del 

Casc Antic i geganters i geganteres d’entitats federades portant la Gegantona Laia. 

Matí de Falcons amb la participació d’entitats federades: Falcons de Barcelona i amb la mascota 

Nicolau l’Au. 
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Els Batecs de la Laia amb la participació d’entitats federades: els tabalers Kukumkú de l’Associació 

Colla Gegantera del Casc Antic. 

Correfoc de Santa Eulàlia amb la participació de la Mulassa de Barcelona (vella) i els Tabalers del Pi, 

els Diables del Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona (vella) i els tabalers Percúdium, els Diables de la 

Kinta Forka i el Drac de la Ciutat Vella de Barcelona, la Tarasca de Barcelona i els Diables Tarascaires, 

el Dofí de Barcelona i els tabalers Kukumkú. 

Matinades de grallers amb participació de grallers de les colles d’entitats federades. 

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

Ciutat, el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona, els gegantets Mustafà i Elisenda petits del Pi, 

els Músics del Pi i els Gegants Grans i els Gegants Petits del Pi, la Víbria de Barcelona (nova), els 

Gegants infantils de la Plaça Nova Pippo i Gal·la, l’Àliga petita, el nan Cucut, els Gegants Nous de la 

Plaça Nova. Roc i Laia i els grallers La Pessigolla, el Penó de Santa Eulàlia, el Bou de Barcelona, el Drac 

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

Barcelona, els Gegants Pep Barceló i Maria la Néta i el gegantó Miquelet de la Barceloneta amb 

l’acompanyament musical del grup Anem Descartant Grallers, els Cavallets Cotoners, les colles de 

bastoners Infantil, Juvenil i Gran de l’Esbart Català de Dansaires i amb acompanyament musical de 

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

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

Tinet, Cati i Ferran del Casc Antic, els Gegants Grans Pere i Constança i els Gegants Petits Alfons i 

Isabel de Sant Pere de les Puel·les, els Gegants Ferran i Mercè de Sant Jaume, el gegantet Ullets i els 

músics de l'entitat, els Falcons de Barcelona i geganters i geganteres d’entitats federades portant la 

Gegantona Laia. 

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

gegantes Laia i Elisenda del Pi, la geganta nova Laia i la geganta infantil Gal·la de la Plaça Nova, la 

geganta Lola i la gegantona Quimeta del Raval, la geganta Laia del carrer Vallespir, la geganta Maria 

la Néta Barceloneta, la geganta Reina de Saba de Santa Maria del Mar, Marieta de l’ull Viu del Casc 

Antic,  les gegantes Constança i Isabel de Sant Pere de les Puel·les, la geganta Mercè de Sant Jaume. 

Col·locació del Penó de Santa Eulàlia i la Balladeta de la Laia amb geganters i geganteres d’entitats 

federades portant la Gegantona Laia i el Penó de Santa Eulàlia. 

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

infantil Gal·la, la geganta Nova Laia i la geganta Vella Laieta de Plaça Nova i els grallers La Pessigolla, 

, la geganta Lola i la gegantona Quimeta del Rava i, la geganta Laia del carrer Vallespir, la geganta 

Maria la Néta de la Barceloneta, la geganta Reina de Saba de Santa Maria del Mar, Marieta de l’ull 

Viu del Casc Antic,  les gegantes Constança i Isabel de Sant Pere de les Puel·les, la geganta Mercè de 

Sant Jaume i geganters i geganteres d’entitats federades i la Borda de la Casa de Caritat. 

Mostra d’Esbarts Infantils i Juvenils amb la participació d’entitats federades: les seccions Infantil i 

Juvenil de l’Esbart Català de Dansaires.  



10 
 

 
FEDERACIÓ D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE BARCELONA VELLA | Memòria 2020 

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

federades: el Cos de Dansa de l’Esbart Català de Dansaires amb l’acompanyament musical de la Cobla 

Ciutat de Granollers. 

Cerimònia d’entrega dels Premis Ciutat de Barcelona, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona 

amb la participació d’entitats federades: l’Àliga de la Ciutat fent el Ball de l’Àliga i la Marxa d’entrada 

de l’Àliga. 

2. Carnaval de Barcelona. 

Arribo del rei Carnestoltes i la Batalla campal de la Taronjada del Carnaval amb geganters portant els 

Gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval de Barcelona amb la participació balladors i 

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

l’Associació Colla Gegantera del Casc Antic.  

3. Dia de l’Associacionisme Cultural Català (DASC). Degut a la pandèmia del coronavirus, les 

activitats s’han dut a terme virtualment 

Visita guiada a La Casa dels Entremesos a través d’un vídeoreportatge. 

Vídeo-resum dels assaigs de les seccions Infantil i Juvenil i el Cos de Dansa. Organitzat per l’Esbart 

Català de Dansaires. 

Vídeos dels balls dels Gegants de la plaça Nova. Organitzat per l’Associació de Festes de la Plaça Nova. 

Joc d’escapada “L’aventura de la Plaça Nova”. Organitzat per l’Associació de Festes de la Plaça Nova. 

Joc d’escapada dels Falcons de Barcelona. Organitzat pels Falcons de Barcelona. 

Entrevista-Coloqui de les caps de colla de Falcons de Barcelona i Falcons de Vilanova i la Geltrú. 

Organitzat pels Falcons de Barcelona. 

Vídeo recopilatori amb la participació de les associades de la colla. Organitzat pels Falcons de 

Barcelona. 

Contacontes de la “Petita Història de la Mulassa de Barcelona”. Organitzat per l’Associació d’Amics 

dels Gegants del Pi. 

4. Corpus de Barcelona Degut a la pandèmia el Corpus ha vist alterat la seva activitat i s’han 

combinat activitats presencials i en línia. 

Catifa de flors, al pati de la Casa dels Entremesos 

Video-Taller: Com fer una diadema de flors. A càrrec de l’Associació d'Amics dels Gegants del Pi. 

Video-conferència. Des del meu balcó: El Corpus del baró de Maldà i la parròquia del Pi. Organitzat 

per l’Esbart Català de Dansaires. 

Vídeo-conferència. El Seguici Popular de Barcelona al detall. 
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Vídeo-fotogràfic. El Seguici i la Processó de Corpus dels darrers anys. Realitzat per l’Associació 

d'Amics dels Gegants del Pi. 

Vídeo amb el desmuntatge de la catifa de flors de la Casa dels Entremesos a càrrec de l'Àliga de la 

Ciutat i els Falcons de Barcelona. 

Processó del Corpus amb l'Àliga de la Ciutat de Barcelona al Claustre de la Catedral. 

Concert 'les músiques del Seguici Popular' a l'orgue de la Catedral.  

5. Festes de la Mercè 

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

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

Barcelona, la Tarasca de Barcelona, el Gegants del Pi i els Gegants de Santa Maria del Mar i els Falcons 

de Barcelona. 

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

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

gegantona Quimeta i els capgrossos del Nen i el Hippy, els Gegants de la Barceloneta, el gegantó 

Miquelet, els Gegants del Casc Antic, els gegantons Tinet, Cati i Ferran, els Gegants grans i petits de 

Sant Pere de les Puel·les, els Gegants de Sant Jaume i els Gegants nous de la Casa de la Caritat. 

Exposició de Bestiari amb la Mulassa de Barcelona, la Víbria de Barcelona, el Drac de Ciutat Vella, el 

Dofí del Casc Antic, l’Arpella del Barri Gòtic, la petita Àliga barcelonina, els Cavallets Cotoners i els 

Cavallets petits. 

Pregó amb la participació de l’Àliga de Barcelona. 

Toc de Mercè amb la participació del Seguici Popular de Barcelona. 

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

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

Català de Dansaires amb la participación dels Cavallets COtoners de Barcelona i els Bastoners de 

l’Esbart Català de Dansaires. 

Dansa tradicional al Palauet Albéniz amb el Cos de Dansa de l’Esbart Català de Dansaires. 

Mostra de foc amb la Mulassa de Barcelona, la Víbria de Barcelona, l’Arpella del Barri Gòtic, el Dofí 

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

Pircussió i Kukumku. 

70è Concurs de Sardanes amb la Colla Sardanista Mare Nostrum. 

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

Tradicional de Barcelona Vella. 

https://www.facebook.com/culturapopularbcn
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Galejada de trabucaires amb els Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda. 

Mostra de Gegants amb les colles Gegants del Pi, Gegants de la plaça Nova, Gegants de Sant Jaume, 

Gegants del Raval, Gegants de la Barceloneta i Gegants del Casc Antic. 

6. Carassa de Nadal. (6 actes) 

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

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

Colla Gegantera de Sant Pere de les Puel·les, Associació d’Amics dels Gegants del Pi, Geganters, 

grallers i Bestiari de la Barceloneta, Colla gegantera de Sant Jaume i Associació de Festes de la plaça 

Nova. 

1.2. Festes i tradicions de Ciutat Vella                                

El Districte de Ciutat Vella acull diversos actes de cultura popular, alguns amb una tradició arrelada i 

d’altres de nova creació, organitzades en part o en la seva totalitat per les entitats de la Federació:                                       

1. Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga 

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

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

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

Santa Maria del Mar, el Dofí de Barcelona i el Penó de Santa Maria del Mar, els grallers La Pessigolla 

i el Ball de Pastorets de Vilafranca. 

2. 9a Festa de Santa Madrona    

Suspesa a causa del COVID-19 

3. Festes de Sant Josep Oriol 

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

Festes al carrer suspeses a causa del COVID-19. L’entitat organitzadora organitza unes festes virtuals 

a través de les xarxes socials, sobretot Instagram, a través de l’etiqueta #SJOacasa amb les següents 

activitat: 

Pregó, amb un vídeo del president de l’entitat, Remembrança de les monedes, amb vídeo de la 

representació teatral, Bestieses, Diada de Sant Josep Oriol, Xerrada, Cercavila infantil, Contacontes a 

través d’un directe d’Instagram, Emmulassa’t, Passejada dels Oriols, Atracaments d’en Perot lo Lladre 

amb un vídeo explicant les històries del Perot i Cercavila de Festa Major. 

Durant les Festes s’havia de dur a terme la presentació d’un llibre commemorant els 25 anys de les 

Festes de Sant Josep Oriol, que inclou un catàleg de tots els gegants, nans, bèsties i balls convidats 

que han passat per les festes. Per compensar-ho, es va crear “El joc dels 25 anys” a través d’Instagram 

en el qual es van publicant les pàgines del llibre però sense els noms i la població dels convidats per 

tal de jugar a endevinar-ho. 

http://lacasadelsentremesos.cat/carassa-de-barcelona-o-de-nadal
http://lacasadelsentremesos.cat/carassa-de-barcelona-o-de-nadal
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4. Festa Major del Barri Gòtic  

Suspesa a causa del COVID-19 

 

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

bestiari i altres elements. 

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

Suspesa a causa del COVID-19 

6. Festes Quinquennals dels Gegants del Pi 

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

Ajornades a causa del COVID-19 

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

Aquesta festa ha vist alterada la seva programació a causa de la COVID-19.  

Missa en honor a Sant Pere amb la presència dels gegants petits de Sant Pere de les Puel·les. 

8. Festa Major del Raval 

Aquesta festa ha vist alterada la seva programació a causa de la COVID-19.  

Exposició de Imatgeria Festiva del Raval al Palau de la Virreina amb la participació del gegants 

Ramon i Lola, el Bou de Barcelona, la geganteta Quimeta, el nan Manolito i els capgrossos del Raval. 

9.  XI Trobada dels Gegants de Sant Jaume  

Acte organitzat per l’Associació Colla gegantera de Sant Jaume 

Acte reformulat per la COVID19, però novament suspès a causa de l’empitjorament de la situació.  

Vídeo commemoratiu de la XII Trobada de Gegants de Sant Jaume i celebració dels 10 anys del 

Gegant Ferran a les xarxes socials i web. 

10. 431 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova 

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

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

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

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

de Cornellà. 

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

veneració de la relíquia del sant. 

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

Balls dels elements festius del Seguici en el pati del Palau Episcopal. 
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Col·locació de la Bandera Verda de la Comissió al Palau Episcopal i ofrena floral a Sant Roc de la Plaça 

Nova.  

Ball dels Gegants Centenaris de la Plaça Nova. 

Castell de Focs. 

Concurs instagram #431fmsantroc. 

11. Festa Major de la Barceloneta 

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

Néta. Nomenament del Tarascaire d'honor. 

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

12. Diada dels Falcons de Barcelona.  

Activitat organitzades pels Falcons de Barcelona.  

Adaptació del conte de Falcons de Barcelona a través de les xarxes socials. 

Exposició fotogràfica ”Falcons de Barcelona. Fent diades a Ciutat Vella des de 2010.” 

Videodocumental dels Falcons al canal de Youtube. 

La campanya de donació de sang, la xocolatada popular i el concert de gralles suspesos per 

l’empitjorament de la COVID-19. 

13. XVI Ballada de Gegants Històrics a Santa Maria del Mar.  

Acte organitzat per la Colla gegantera del Casc Antic.  

Mostra de cultura popular amb la participació dels Gegants grans del Pi, els Gegants petits del Pi i els 

Músics del Pi,  l’Esbart Català de Dansaires, els Gegants de la ciutat i l’Àliga de L’Hospitalet de 

Llobregat, els Gegants de la Ciutat de Barcelona i els Capgrossos Macers, l’Esbart Dansaire de Rubí, 

la Banda Simfònica de Roquetes de Nou Barris i els amfitrions, els Gegants de Santa Maria del Mar i 

el Dofí de Barcelona. 
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2. OFERTA CULTURAL A LA CASA DELS ENTREMESOS  

2.1. Exposicions i visites 

a. Exposicions permanents 

A la planta baixa del centre es poden visitar una cinquantena de figures de parelles de gegants, de 

nans, de capgrossos i de figures de bestiari, així com una exposició fotogràfica sobre les diverses 

activitats al carrer que realitza la Federació o d’una única entitat.  

També és visitable una mostra d’una vintena de titelles tradicionals catalans de l’any 1800 al 2000 i 

un teatre de putxinel·lis original de 1939. 

b. Exposicions temporals 

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

guerra 

A la sala de ball del 18 de juliol al 16 de febrer.   

Exposició emmarcada en «4 ¼», produïda per l’Associació de Festes de la Plaça Nova. 

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

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

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

barri acollia en aquelles dates terribles, poble innocent castigat sota les bombes; morts, ferits, 

expropiats amb la vida destrossada. 

Pessebre Popular i Humorístic de La Casa dels Entremesos 

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

Una producció de La Casa dels Entremesos amb disseny i realització de l’Associació de Pessebristes de 

Ciutat Vella.  

El pessebre de La Casa dels Entremesos amb els materials del pessebre tradicional i amb figures 

originals i humorístiques dels Gegants, el bestiari i altres grups i personatges de La Casa dels 

Entremesos.  

Figures populars i comercials dels Tres Reis d'Orient 

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

Una producció de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.  

S’hi pot veure una petita selecció de figures modestes i menudes i d'estris senzills i quotidians, amb 

peces de diverses cultures i procedències, populars i comercials, tradicionals i modernes, artesanes i 

industrials..  

Diorames de Pessebre 

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

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

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

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

arriba a tretze realitzacions.  

Cavalcada de Reis 1900... 

A la sala d’Actes del 28 de novembre al 2 de febrer.  
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Una producció de La Casa dels Entremesos amb disseny i realització de l’Associació de Festes de la 

Plaça Nova.  

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

peces d’atrezzo de patges, trompeters, porrers, pregoners, banderers, etcètera, corresponents a la 

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

200 anys de castells a Barcelona: 50 anys fent pinya 

A la sala d’actes del 5 al 29 de febrer.  

Exposició produïda pels Castellers de Barcelona. 

La mostra fa un recorregut per la història dels castells a Barcelona i els diferents fets que han marcat 

la trajectòria dels Castellers de Barcelona.  

El Pi en festes. 25 anys de la recuperació de les Festes de Sant Josep Oriol. 

A la sala d’actes del 4 de març al 30 de setembre.  

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

Entre els anys 1806 i 1807 la ciutat de Barcelona va celebrar la beatificació de Sant Josep Oriol amb 

tot d’actes. Anys després, la Basílica del Pi va mantenir les festes en honor al seu patró fins que es 

van deixar de fer. L’any 1995, l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi es va decidir a engegar el 

projecte de recuperació de les festes amb les entitats, veïns i comerciants del barri del Pi. Aquest 

model és el que, amb canvis i ampliacions, ha arribat fins als nostres dies. 

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

la sala de ball de l’1 de juliol fins el 30 de setembre.  

Exposició produïda per l’Associació de Festes de la plaça Nova  

L'exposició tracta sobre diferents aspectes dels més de 425 anys de les Festes de Sant Roc al barri de 

la Catedral de Barcelona. Una visió des de l’any 1519 quan Barcelona va proclamar patró sant Roc, 

des de l’any 1563 quan el Consell de Cent va fer vot de ciutat al sant, i des del 1589 quan els veïns del 

barri de la Catedral van fundar la Confraria de Sant Roch de la Plassa Nova i van començar a celebrar 

les festes; tot passant per les diferents celebracions realitzades durant més de quatre segle i un quart 

i fins arribar als nostres dies, amb unes Festes de Sant Roc consolidades com a tradició i patrimoni 

festiu de la ciutat de Barcelona i festa patrimonial d'interès nacional.  

15 figures en 15 llocs emblemàtics de Barcelona 

A la planta Baixa del 6 al 23 de setembre 

Exposició produïda pels Falcons de Barcelona 

El Tibidabo, el Parc Güell o la plaça de Sant Jaume són algunes de les ubicacions que els Falcons de 

Barcelona han escollit per realitzar aquesta mostra en el marc del seu 15è aniversari. Un recull de les 

figures més singulars i espectaculars que han realitzat al llarg dels 15 anys que celebren coronades en 

espais representatius de la Ciutat, així com de la cultura popular i la política presentada la ciutat 

comtal. 

Apel·les Mestres, artista complet i home polièdric. 

A la planta Baixa del 10 al 23 de setembre 

Exposició produïda per l’Esbart Català de Dansaires 

La mostra explica les principals facetes artístiques i íntimes d’Apel·les Mestres: dibuixant, il·lustrador, 

músic, cançoner, col·leccionista, amic, tertulià, dramaturg, bibliòman, dissenyador gràfic, poeta, 

folklorista, figurinista, jardiner i viatger. S’il·lustren amb dibuixos, fotografies, retrats, caricatures, 

figurins, etc. i citacions d’Apel·les Mestres i altres autors.  
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Coreografia archeològica. 1921: les danses de Vilanova 

A la sala d’actes del 8 d’octubre al 29 de novembre.  

Exposició produïda per l'Esbart Català de Dansaires. 

Des de 1908, l’Esbart Català de Dansaires ha participat en nombrosos projectes de reconstrucció i 

restauració de balls que avui es ballen en places i carrers de Catalunya. L’exposició Coreographia 

arqueològica. 1921: les Danses de Vilanova mostra el procés, les tasques i les qüestions que cal tenir 

en compte en aquest, exemplificat en les Danses del Carnaval de Vilanova. 

Falcons de Barcelona. Fent diades a Ciutat Vella des del 2010 

A la sala d’actes del 8 d’octubre al 2 de febrer. 

Exposició produïda pels Falcons de Barcelona. 

La mostra fa un recorregut fotogràfic per les figures més emblemàtiques que els Falcons de Barcelona 

han realitzat en les Diades que han fet al llarg dels últims deu anys en les places i carrers de Ciutat 

Vella. També s'hi poden veure els balls, en ocasions especials, del Niku, la bèstia dels l'entitat, i la 

participació dels músics dels Falcons de Barcelona en la cita anual. 

Art i ofici del pessebrisme 

A la sala d’actes del 5 de desembre al 31 de gener. 

Exposició produïda per l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella. 

Mostra que descobreix amb detall les facetes artístiques i els oficis que comporta fer un pessebre o 

un diorama. Des de la localització o imaginació d’un paisatge, la documentació històrica i etnològica, 

la construcció dels elements arquitectònics i naturals, la il·luminació i els detalls més petits, que 

acaben component aquesta tradició popular catalana. 

Per no perdre el temps. Calendaris tradicionals, des del món rural a la societat industrial  

A la sala d’actes del 5 de desembre al 2 de gener. 

Exposició coproduïda per l’Associació de Festes de la Plaça Nova. 

L’exposició presenta calendaris de continguts variats, però especialment calendaris dirigits a la ruralia 

i el sector dels pagesos. D’aquests, es mostren diferents exemplars representatius de la gran 

producció que existia a Catalunya, així com d’altres similars que s’editaven arreu de la geografia 

espanyola. 

c. Visites lliures 

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

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

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

Durant l’any 2020 fins a un total de 14.408 persones han visitat l’equipament de manera lliure. La 

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

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

persones provinents majoritàriament de: Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, Brasil, Canadà, Colòmbia, 

Estats Units d’Amèrica, França, Grècia, Hawaii, Índia, Irlanda, Israel, Japó, Kazakhstan, Mèxic, 

Moldàvia, Pakistan, Perú, Portugal, República Txeca, Rússia, Turquia, Ucraïna, Xile i Xina. 

Cal destacar que l’equipament ha estat tancat al públic del 13 de març al 29 de juny i del 14 de juliol 

al 3 d’agost a causa de la pandèmia del COVID-19. 

En el següent quadre es pot observar una comparativa dels visitants amb l’any anterior:  
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Les xifres de visitants del 2020 mostren clarament l’afectació de la COVID19 en l’espai museístic de 

l’equipament. D’ençà del mes de març La Casa dels Entremesos ha tancat els portes durant més de 

quatre mesos en diverses ocasions i ha patit un clar descens en relació a visitants de fora de la ciutat 

de Barcelona, degut a les restriccions municipals dels caps de setmana, però sobretot de turistes.  

Per a l’any 2021 treballem per adaptar i acostar l’espai museístic a persones amb problemes visuals, 

un treball que estem realitzant en conjunt amb l’ONCE. 

d. Visites concertades i guiades 

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

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

d’interès del grup, també s’ofereix la possibilitat de realitzar-la. 

Un total de 2.221 persones han participat en aquesta tipologia d’activitats: 

 

Mes Tipologia Grup Pax Observacions 

Gener Guiada Laura Sabaté 3  

Fe
b

re
r 

Lliure Escola Pere Vila 54  

Concertada Estudiants d’EEUU 31  

Lliure Fundació Roures 13  

Lliure Associació Educativa Xera 9  

Concertada Centre per la Normalització Lingüística 15  

Concertada Centre per la Normalització Lingüística 14  

Lliure Obra Social Lluïsa de Marillach 14  
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Guiada 
Alumnes d’intercanvi amb l’Institut Pompeu 
Fabra de Martorell 

18 En anglès 

Guiada 
Alumnes d’intercanvi amb l’Institut Pompeu 
Fabra de Martorell 

18 En anglès 

Guiada Centre per la Normalització Lingüística 19  

Lliure Casal Gent Gran 11 
Comentada per 
Joana Duch 

Lliure Alumnes Marroquins 6  

Març Concertada ITB Events 20  

Setembre Lliure Servei de Rehabilitació Comunitària AREP 8  

O
ct

u
b

re
 

 

Guiada Institució Montserrat 27  

Guiada Institució Montserrat 26  

Concertada Institut Apel·les Mestres 8  

D
es

em
b

re
 

Concertada CFA Francesc Layret 13  

Lliure Escola Antaviana 48  

Concertada Institut Apel·les Mestres 14  

Concertada Institut Salvador Seguí 25  

Concertada Casal de Nadal Tropezando con suerte 15  

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

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

En els últims anys aquesta xifra s’ha anat incrementant d’un any a l’altre, però en aquest tant especial 

també s’han vist afectades les visites de grups i no ha estat fins els últims dos mesos que s’han 

començat a rebre grups, sobretot escolars o relacionats amb l’educació. 

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

català, escoles especialitzades o a altres que fan estudis relacionats amb la gestió cultural. En 

aquestes visites no només se’ls fa arribar la informació de la imatgeria festiva sinó que també es dona 

a conèixer el funcionament del centre i informació d’interès. 

e. Visites teatralitzades 

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

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

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

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

Realitzada per l’actor Robert Gobern el primer diumenge dels mesos de març a juliol i de setembre a 

desembre a les 11:15 h i a les 12:15 h, és una activitat de pagament. Degut a la pandèmia del 

Coronavirus les sessions s’han vist modificades i després de fer la primera, la resta s’han desenvolupat 

durant l’últim semestre de l’any. S’han fet 6 sessions (de dos passis cada una) i hi han participat 185 

persones. 
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Mes Assistents 

Març 35 persones 

Setembre 30 persones 

Octubre 44 persones 

Octubre 31 persones 

Desembre 15 persones 

Desembre 30 persones 

 

2.2. Activitats per a centre educatius i de lleure 

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

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

imatgeria festiva expo´ 

/*-++ada com realitzar tallers vinculats a les entitats federades.  

Hi ha dos tipologies de tallers, uns realitzats per producció externa, dins del programa educatiu de 

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

associats de les entitats. 

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

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

català. 

En total hi ha hagut 21 tallers de producció pròpia amb 470 infants i 6 tallers de producció externa 

amb 129 participants.  

a. Tallers de La Casa dels Entremesos (propis) 

Mes Tipus Nom visitant Pax 

Gener T. Gegants Escola Anglesola 22 

T. Bastons Institut Francisco de Goya 18 

T. Bastons Institut Francisco de Goya 18 

Febrer T. Bastons Escola Pàlcam 98 

T. Danses Escola Vedruna Sant Sadurní 16 

T. Danses Escola Vedruna Sant Sadurní 22 

Març T. Gegants Grup infantil privat (Alícia Valls) 15 

T. Diables Escola Els Costarets, Vilanova i la Geltrú 11 

T. Gegants Escola del Carme, Sabadell 22 

T. Gegants Escola del Carme, Sabadell 23 

Octubre T. Gegants Escola La Mar Bella 25 

T. Gegants Escola La Mar Bella 25 

Novembre T. Diables Escola Sant Felip Neri 25 

T. Danses Escola Pere Vila 17 

T. Danses Escola Pere Vila 17 

T. Danses Escola Pere Vila 17 

T. Bastons Escola Pere Vila 17 

T. Bastons Escola Pere Vila 8 

T. Bastons Escola Pere Vila 17 
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Desembre T. Cavallets Escola Cascavell, Santa Coloma de Gramenet 11 

T. Danses Escola Cascavell, Santa Coloma de Gramenet 11 

 

b. Tallers de les Cases de la Festa (ICUB) 

Mes Tipus Nom visitant Pax 

Gener On dormen els gegants? Escola Escala Dei 21 

Febrer Llargs i curs Escola Sagrat Cor 23 

Març On dormen els gegants? Escola Ramon Llull 24 

On dormen els gegants? Escola Ramon Llull 20 

On dormen els gegants? Escola Ramon Llull 19 

Setembre On dormen els gegants? Escola Jesuïtes de Casp 22 

Els Tallers s’han vist afectats pel Coronavirus, durant l’últim trimestre del curs 2019-2020 a causa 

del confinament total i en el primer trimestre del següent curs per la decisió de moltes escoles de 

no fer activitats fora del seu centre. Tanmateix i com es pot veure al quadrant de tallers propis, el 

mes de novembre i de desembre es van realitzar tallers amb diferents centres. Cal destacar que 

molts d’aquests són escoles de Ciutat Vella, beneficiàries d’ajuts econòmics per part del Districte de 

Ciutat Vella per poder realitzar-los amb els cursos de 3r o 4t. 

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

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

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

d’aquest tipus d’activitats. 

2.3. Activitats infantils i familiars 

a. Titelles tradicionals 

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

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

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

participant un total de 972 persones. 

Espectacle Mes Assistència 

Les aventures d'en Cu-cut i la Siseta Gener 89 persones 

En Panxito cuiner i el dimoni Banyeta Febrer 81 persones 

Pinotxo, el nen de fusta Setembre 23 persones 

Hansel i Gretel, la caseta de xocolata Setembre  58 persones (2 funcions) 

El cavaller i el Drac Octubre 66 persones (2 funcions) 

La castanyera Octubre 49 persones (2 funcions) 

Sant Jordi i el Drac Novembre 70 persones (2 funcions) 

Ara ve Nadal Desembre 68 persones (2 funcions) 

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

augmenta, i malgrat la situació, amb una reducció de l’aforament al 30% però amb dues funcions 

cada dissabte s’han exhaurit les entrades en totes les sessions.  

Durant el 2021 seguirem amb el mateix proveïdor, una entitat centenària que té part de la seva 

col·lecció exposada al nostre centre, i tornarem a fer una funció cada mes (excepte al gener) però 



22 
 

 
FEDERACIÓ D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE BARCELONA VELLA | Memòria 2020 

amb dues sessions al 30% de l’aforament total. 

b. Entre jocs i passejades 

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

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

entitats de la Federació, els infants coneixen les nostres tradicions mitjançant jocs i tallers, aprenen 

els valors de formar part d’un grup i coneixen les festivitats més importants de la ciutat. Hi han 

participat un total de 19 infants. 

Sessió Mes Entitat col·laboradora Assistents 

Fes de geganter amb el Mustafà i 
l’Elisenda petits 

Febrer Associació d’Amics dels Gegants del Pi 7 

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

- 

Punta i taló Novembre Esbart Català de Dansaires - 

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

Desembre Associació de Festes de la Plaça Nova 12 

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

la cultura popular i tradicional. Aquest any també s’ha hagut de reprogramar l’activitat i dues sessions 

no s’han pogut realitzar a causa del Coronavirus.  

c. Tastet de danses 

Activitat per ballar una estona, infants i famílies, abans de seure i veure l’obra de Titelles a La Casa, 

per a que els infants coneguin les danses catalanes. Activitat organitzada per l’Esbart Català de 

Dansaires. 

Mes Assistents 

Gener 6 infants i 9 adults 

Febrer 4 infants i 7 adults 

Setembre 4 infants i 5 adults 

Octubre 7 infants i 10 adults 

Octubre 6 infants i 4 adults 

Novembre Suspesa per la COVID 

Desembre Suspesa per la COVID 

El Tastet de danses és una activitat proposada per una entitat que es va iniciar a principis de 2020 

amb la voluntat de fer passar una l’estona a les famílies que arriben abans a les sessions de titelles i 

donar a conèixer les danses tradicionals i el propi esbart. Les sessions que s’han pogut realitzar han 

tingut una bona acollida, però a finals d’any l’empitjorament de la situació vírica ha fet que s’hagi de 

suspendre l’activitat. 
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2.4. Xerrades, inauguracions, presentacions i altres 

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

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

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

a. Xerrada del dijous 

S’han realitzat un total de 8 xerrades del dijous amb un total de 250 assistents. Per a facilitar 

l’assistència de persones a les xerrades, algunes d’elles s’han realitzat presencialment i en directe per 

Internet o directament s’han realitzar de manera virtual. 

Història, present i futur dels Tres Tombs a Catalunya. 

Dijous 23 de gener. Assistència: 30 persones 

Acte organitzat per l’Associació de Festes de la Plaça Nova, amb la col·laboració de la Federació dels 

Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona.  

Col·loqui serà a càrrec de Xavier Orriols, etnògraf, Adolf Bargués, traginer, i Andreu Bernadàs, 

president de la Federació Catalana dels Tres Tombs.  

Memòria de 1938. El barri de la Catedral sota les bombes 

Dijous 30 de gener. Assistència: 34 persones 

Acte organitzat per l’Associació de Festes de la Plaça Nova.  

Xerrada col·loqui de commemoració del vuitanta-dosè aniversari del terrible bombardeig que va patir 

el barri de la Catedral el 30 de gener de 1938. L’acte es realitza com a cloenda de l’exposició «1938. 

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

i del projecte «4 ¼». A càrrec de Judit Pujadó, historiadora, escriptora i editora, Enric H. March, 

historiador, crític literari i escriptor.  

Aportacions a la Dansa 

Dissabte 29 de febrer. Assistència: 28 assistents 

Activitat organitzada per l’Esbart Català de Dansaires. 

Jornada per donar veu, presentar i difondre qualsevol aportació relacionada amb la dansa tradicional 

catalana des de qualsevol punt de vista: reconstrucció o creació de balls, projecte, experiència, recull 

musical o coreogràfics o dinamització, entre d’altres, a persones interessades en conèixer les darreres 

novetats, treballs o aportacions a la dansa catalana. 

200 anys sense el baró de Maldà. Rafael d'Amat i de Cortada. L'home 

Dijous 5 de març. Assistència: 45 persones. 

Activitat organitzada per l’Esbart Català de Dansaires. 

La primera  xerrada del cicle de quatre al voltant de Rafael d’Amat i Cortada, baró de Maldà, tracta la 

Barcelona de la segona meitat del segle XVIII, la parròquia del Pi i l’entorn on va viure, i conèixer la 

persona, els viatges, les aficions i les seves obres a partir del Calaix de Sastre. A càrrec de Joan Miquel 

i Montserrat Garrich. 

Recuperant la Festa Major 

Dijous 15 d’octubre. En línia pel Youtube: 12 espectadors. 

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

Ara fa 25 anys que es van recuperar les Festes de Sant Josep Oriol al barri del Pi. De la mà de diferents 

persones que ho van viure l’any 1995 o que les viuen actualment, descobrirem com es va gestar 
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aquesta recuperació i com ha arribat fins als nostres dies. Hi intervenen la sra. Maria Assumpció 

Cabedo, gerent dels Magatzems del Pilar; el sr. Christian Rovira, veí de la plaça del Pi;  el sr. Oriol 

Mestres, membre de l’Associació de Festes de la Plaça Nova; la sra. Esperança Busquets, tècnica del 

barri Gòtic entre el 2011 i 2013; i la sra. Judith Torres, membre de l’Associació d’Amics dels Gegants 

del Pi. 

Xocolata cada dia. A taula amb el Baró de Maldà 
Dijous 12 de novembre. En línia pel Youtube: 35 espectadors. 
Activitat organitzada per l’Esbart Català de Dansaires. 
Tercera xerrada del cicle "200 anys sense el Baró de Maldà". Rafael d'Amat, baró de Maldà, és un bon 

menjador i la taula de casa seva sempre està ben assortida. Les menges que més li agraden; els plats 

diaris i els de grans festes, els dinars d'excursió i els servits a la francesa. Les maduixes primerenques, 

els rostits, les truites de butifarres, etc. Tot ens ho explica a les seves obres. A càrrec de Joan de Déu 

Domènech i Montserrat Garrich. 

Celebrem el Nadal: el cicle nadalenc, les seves festes i singularitats. 

Dijous 10 de desembre. Assistència: 18 persones. 

Activitat organitzada per l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella. 

Parlarem del cicle nadalenc, des de la posada en marxa del pessebre (tota la seva singularitat) passant 

per l'encesa de llums, la visita a la Fira de Santa Llúcia, la tradició de la missa del Gall, el dinar de 

Nadal, entre moltes altres singuralitats que molts cops, com ja son costums any rere any, no sabem 

el perquè de tot plegat i us explicarem totes les singularitats. A càrrec del folklorista Amadeu Carbó. 

Els santons, l’ànima provençal del Nadal 

Dimecres 16 de desembre. Assistència: 12 persones. 

Activitat organitzada per l’Associació de Festes de la Plaça Nova 

Els santons són les figures del pessebre provençal. A La Provença anomenen saints (sants) als seus 

difunts. No són els sants oficials de l'Església catòlica, del martirologi, sinó petits sants, santoun 

(provençal) o santon (francès). Per Françoise Delesty, els santons són els Avantpassats que han viscut 

en el nostre territori i que els pessebres ens fan reviure cada any per Nadal. Us convidem a participar 

d'una vetllada per descobrir plegats el món dels Santons de La Provença. L'amplitud i riquesa del 

tema donaria per moltes jornades, però ens centrarem en tres punts: identitat i patrimoni, l'ofici de 

l'artesà santonnier i les fires. A càrrec del Doctor en Antropologia Jordi Montlló i Bolart. 

b. Inauguracions 

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

presència de membres de la Federació. En total s’han realitzat 4  inauguracions amb un total de 177 

assistents. 

200 anys de castells a Barcelona: 50 anys fent pinya 

Dimecres 5 de febrer. Assistència: 67 persones 

A càrrec de Toni Mañané, comissari de l'exposició.  

El Pi en festes. 25 anys de la recuperació de les Festes de Sant Josep Oriol. 

Dimecres 4 de març. Assistència: 19 persones 

A càrrec de Josep Lluís Esteras, president de l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi, i Nico Alonso, 

membre de la comissió de l’exposició.  

Coreografia archeologica. 1921: les Danses de Vilanova 
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Dijous 8 d’octubre. Assistència: 31 persones.  

A càrrec de Montserrat Garrich, comissària de l’exposició i Daniel Trullols, president de l’Esbart Català 

de Dansaires, amb la participació del Cos de Dansa.  

 

 

Inauguració conjunta del Nadal a La Casa dels Entremesos, d’Art i ofici del pessebrisme i de Per no 

perdre el temps. Calendaris tradicionals, des del món rural a la societat industrial  

Dissabte 5 de desembre. Assistència: 60 persones. 

A càrrec de Xavier Cordomí, director de La Casa dels Entremesos, Núria Garcia, secretària de 

l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella i Robert Norbert, comissari de l’exposició Per no perdre 

el temps. Calendaris tradicionals, des del món rural a la societat industrial. 

c. Presentacions 

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

catalana, sovint vinculats a activitats de les associacions de la Federació. Durant el 2020 s’han realitzat 

un total de X presentacions amb un total de 238 assistents. 

Presentació del llibre en sistema Braille: «El conte de la Víbria»  

Dijous 6 de febrer. Assistència: 28 persones. 

Activitat organitzada per l’Associació de Festes de la Plaça Nova.  

La presentació de «El conte de la Víbria» en sistema Braille va ser a càrrec de Manel Eiximeno, 

director del Credv Cre ONCE Barcelona, Delfina Polo, mestra de suport pels nens i nenes amb 

discapacitat visual, Maria del Mar Calvet, autora del conte, i Xavier Cordomí, president de l'Associació 

de Festes de la Plaça Nova.  

Presentació del CD «Músiques del MercèDansa» 

Dijous 6 de febrer. Assistència: 32 persones. 

Activitat organitzada per l’Esbart Català de Dansaires. 

Presentació del volum I de la nova col·lecció de discos Músiques del MercèDansa amb 

l’enregistrament de la música de diversos balls convidats en els actes del MercèDansa de les Festes 

de la Mercè entre el 1993 i el 2019. A càrrec de Joan Gómez, Jordi Bartolomé i Joan Camps. 

Taller – presentació «Quina canya, joguinetes!» 

Divendres 14 de febrer. Assistència:  44 persones. 

Activitat organitzada per l’Esbart Català de Dansaires 

Taller familiar on es va construir instruments musicals de canya, a cavall entre una joguina i un 

instruments musical. Biel Pubill i Miqui Giménez, autors del llibre Quina canya, joguinetes! ens van 

explicar a partir de les imatges recollides en la publicació que ens van presentar, i ens van ajudar a 

fer el nostre instrument musical.  

Presentació del llibre «Breu història dels castells i la muixeranga als Països Catalans» 

Dijous 27 de febrer. Assistència: 23 persones. 

Activitat organitzada per l’Esbart Català de Dansaires. 

Presentació del llibre que tracta l’origen dels castells en la muixeranga valenciana a través dels 

valencians que enter els segles XVII i XIX van exportar-la a diferents territoris. A càrrec de Josep-Lluís 
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Carod-Rovira, director de la col·lecció, Miquel Botella, economista i cofundador dels Castellers de 

Sants; i Jordi Bertran, autor. 

Presentació del llibre «Singulars de les festes barcelonines» 

Dijous 17 de setembre. Assistència: 36 persones. 

Activitat organitzada per l’Associació de Festes de la Plaça Nova. 

Aquesta nova publicació repassa diferents manifestacions, elements i celebracions singulars de la 

ciutat, molt identificats amb la realitat i la història del seu barri o del seu antic poble o vila, mostra el 

treball rigorós de recerca, la creativitat i la imaginació amb què s’ha preservat, recuperat, innovat o 

imaginat  velles i noves expressions, originals i diverses, que interpreten la identificació i el sentiment 

de pertinença de les ciutadanes i els ciutadans amb el seu territori. A càrrec de Nico Alonso, Xavier 

Arola i Xavier Cordomí. 

 

Presentació del llibre “Les festes de Sant Josep Oriol” 

Dijous 1 d’octubre. En línia pel Youtube: 15 espectadors. 

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

L’any 1995 les Festes de Sant Josep Oriol van passar de ser unes festes inscrites a la basílica a ocupar 

els carrers i places del barri del Pi. Per celebrar els seus 25 anys, surt al carrer el llibre que explica la 

història de la festa a través dels actes que la conformen. Entre les seves pàgines s’hi pot veure el 

boom que han experimentat les celebracions, a més d’un catàleg amb tots els gegants, bèsties i balls 

que hi han participat al llarg dels anys: n’hi ha més de 300! A càrrec de Nico Alonso, autor, Josep Lluís 

Esteras, president de l'associació i Jordi Rabasa, regidor de Ciutat Vella. 

Recuperant la Festa Major 

Dijous 15 d’octubre. En línia pel Youtube: 12 espectadors. 

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

Ara fa 25 anys que es van recuperar les Festes de Sant Josep Oriol al barri del Pi. De la mà de diferents 

persones que ho van viure l’any 1995 o que les viuen actualment, descobrirem com es va gestar 

aquesta recuperació i com ha arribat fins als nostres dies. Hi intervenen la Maria Assumpció Cabedo, 

gerent dels Magatzems del Pilar; el Christian Rovira, veí de la plaça del Pi;  el Oriol Mestres, membre 

de l’Associació de Festes de la Plaça Nova; la Esperança Busquets, tècnica del barri Gòtic entre el 

2011 i 2013; i la Judith Torres, membre de l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi. 
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Presentació del llibre “La festa i la dansa en les fonts historiogràfiques de la memòria. Corpus 

documental de la ciutat de València (segles XIII-XVII)” 

Dijous 22 d’octubre. Assistència 21 persones i 12 espectadors al Youtube en directe  

Activitat organitzada per l’Esbart Català de Dansaires. 

Presentació de l’obra de Raül Sanchis que centra l’atenció en un dels aspectes menys estudiats des 

d’un  punt de vista global en el temps i en l’espai de la festa valenciana: la dansa. L’autor treballa amb 

fonts historiogràfiques primàries, fet gens habitual en l'estudi de la dansa, i la seva publicació permet 

posar a l'abast dels interessats el buidat i sistematització de la informació que aquestes fonts 

contenen. Amb la intervenció de Josep Fornés, antropòleg, i de Raül Sanchis, autor de l’obra. 

L’Auca dels costums de Barcelona al segle XXI 

Dijous 29 d’octubre. PRESENTACIÓ SUSPESA  

Presentació de la versió actualitzada de l’Auca dels Costums de Barcelona, escrita per Guillem Roma, 

amb rodolins dels costums festius i no festius, una visió on es mostren els que ens agraden i d’altres 

que no tant i que voldríem canviar però que en definitiva són la realitat de la Barcelona actual. A 

càrrec de Guillem Roma, autor. 

Presentació del llibre “El Tió de Nadal. Orígens i tradició” 

Dimecres 23 de desembre. Assistència: 15 persones 

El tió de Nadal ha significat moltes coses durant el temps que ha acompanyat la intimitat de la llar. 

Aquest llibre revela els secrets que amaga el tronc, més enllà de tot el que és capaç de cagar la nit de 

Nadal als més menuts de la casa. Una soca que s’amaga durant tot l’any en un celler o en unes 

golfes, un tros de fusta que és més que llenya per al foc i que és l’instrument que els pares i els avis 

utilitzen per fer volar la imaginació de les criatures des de temps immemorials, es mostra com un 

element de culte i de cultura ancestrals. Presentació a càrrec de l'autor, Pep Fornés. 

d. Altres activitats 

Espectacle “El poema de nadal” 
Dijous 29 de novembre. Assistència: 18 espectadors. 

Som a la dècada de 1920. Un personatge vestit amb frac fuig d’un àpat familiar i arriba a les golfes 

d’una vella casa. Allà retroba alguns objectes de la seva infantesa: una ràdio amb cançons d’antany, 

un bressol, unes figures de pessebre, una tenora, un vell acordió. Tot evocant la seva infantesa ens 

diu El poema de Nadal. BUBULINA TEATRE ens proposa una relectura emocionat del clàssic nadalenc 

de Josep Maria de Sagarra, amb la veu i la música de Valentí Maymó, que diu gairebé íntegrament el 

poema de memòria i hi posa so de tenora i acordió.  

Concert “Raquel Lúa” 
Dissabte 12 de desembre. 20 espectadors. 

Aquesta jove compositora barcelonina ens presenta un projecte delicat i potent nascut des de la 

sensibilitat. La seva veu melismàtica amb lletres poètiques arregades de literatura són les que 

caracteritzen el seu estil, carregades amb molta poesia junt als arranjaments de la guitarra, fan viatjar 

pel mar, pel bosc i per la llum que es col·la entre les fulles de l’arbre. La veu de la Raquel va 

acompanyada d'una guitarra espanyola. 

El Concert de la Carassa de Nadal 
Dissabte 12 de desembre. 70 espectadors. 

Concert de nadales tradicionals a càrrec del grup de grallers Bufalodre en el marc de la Diada dels 

Costums i les Tradicions nadalenques a la Fira de Santa Llúcia. 
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2.5. Cursos i formacions diverses 

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

Català de Dansaires.  

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

Aula de Sardanes. 

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

de l’Esbart Català de Dansaires. 

 

Aquestes activitats han estat suspeses des del mes de març ja que les seves persones usuàries són 

majoritàriament gent de risc davant el Coronavirus. 

 

3. CESSIÓ I LLOGUER D’ESPAIS 

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

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

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

en els diferents espais. 

Durant el 2020 s’han realitzat un total de 19 cessions d’espais a 14 entitats amb un total de 469 

assistents. 

Mes Entitat Sales Pax Motiu 

G
en

er
 

Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de 
Catalunya, Federació de Diables de la Ciutat de 
Barcelona, Coordinadora de colles de diables i 
bestiari de foc de Barcelona, colles independents i 
Departament de Festes de l’ICUB. 

Sala de 
reunions 

10 Correfoc de les Festes de Santa 
Eulàlia 2020 

Centres d’Estudis Sala de 
reunions 

8 Exposició: “El Corpus popular als 
barris i pobles de Barcelona” 

Candidatura Agrupació geganters de Catalunya i 
colles geganteres FECPiTBV 

Sala de 
reunions 

13 Presentació de la Candidatura 

Fe
b

re
r 

Departament de Festes de l’Institut de Cultura de 
Barcelona 

Sala de 
reunions 

14 Carnaval  

Departament de Festes de l’Institut de Cultura de 
Barcelona 

Sala de 
reunions 

16 Santa Eulàlia 

Músics de la Laia Sala de 
música 

3 Santa Eulàlia 

CAOC Sala de ball 20  Curs de dansa 

Centres d’Estudis de Parla Catalana Sala de 
reunions 

10 Exposició: “El Corpus popular als 
barris i pobles de Barcelona” 

Centres de Recerca Local Sala de 
reunions 

10 Exposició: «El Corpus popular als 
barris i pobles de Barcelona» 

Catedral de Barcelona Sala 
d’actes 

10 Presentació dels Contes de la 
Catedral: Eulàlia i Santa Eulàlia 

M
ar

ç Alicia Valls Pati 30 Festa d’aniversari 

Se
te

m

b
re

 

Departament de Festes de l’Institut de Cultura de 
Barcelona 

Pati 10 Festes de la Mercè 

Centres d’Estudis Sala de 4 Exposició: “El Corpus popular als 
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reunions barris i pobles de Barcelona” 

Octub
re 

Catalonia Sacra Sala 
d’actes 

10 Conferència “700 anys del Corpus a 
Barcelona” 

 

4. CAMPANYES SOLIDÀRIES 

Campanyes de recollida de joguines noves i llibres de La Casa dels Entremesos al voltant de les festes 

nadalenques que es reparteixen entre els nens i nenes de Ciutat Vella que més les necessitin. 

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

i La Casa dels Entremesos 

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

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

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

Cavalcant cap als Reis! Protagonistes: Cavallets Cotoners de Barcelona i Cavallets petits de l’Esbart 

Català de Dansaires. 

Del 5 de desembre de 2020 al 3 de gener de 2021. 

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

 

Altres campanyes solidàries 

Campanya de recollida d’aliments per Sant Roc 

Del 4 al 15 d’agost recollida d’aliments. 

Donació de 168 quilograms a Càritas Barcelona. Recollida organitzada per l’Associació de Festes de 

la plaça Nova.  
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Aquesta Marató toca a tothom 

De l’1 de desembre al 15 de gener. 

Donatius íntegres a la Marató de TV3 dedicada al COVID-19. Recollida organitzada per l’Associació 

d’Amics dels Gegants del Pi. 

 

5. PREPARACIÓ D’ACTIVITATS 

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

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

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

● Festes de Santa Eulàlia 2019: GENER I FEBRER 

● Carnaval de Barcelona: GENER I FEBRER 

● Corpus de Barcelona: MAIG I JUNY 

● Festes de la Mercè: ABRIL-SETEMBRE 

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

● Calendari activitats 2021: NOVEMBRE I DESEMBRE 

● Festes de Santa Eulàlia 2021: NOVEMBRE I DESEMBRE 

● Carnaval 2021: NOVEMBRE I DESEMBRE 

 

6. ASSEMBLEES I REUNIONS DE LA FEDERACIÓ 

Celebració de l’Assemblea General Ordinària dimarts 14 de juliol. 

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

(reunions generals amb totes les associacions). 

 

7. ACTIVITATS DURANT EL CONFINAMENT 

Degut a la pandèmia del coronavirus COVID-19, d’afectació mundial, totes les activitats de la 

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

programades a partir del 13 de març i fins el 29 de juny i del 14 al 31 de juliol han estat suspeses o 

ajornades proposant però substituïdes per un seguit d’activitats mitjançant les xarxes socials. 

• Pinta La Casa des de casa. S’ha facilitat, a través de la pàgina web, diversos dibuixos dels 
elements d’imatgeria festiva de la Federació, per a que els infants puguin acolorir des de 
casa, amb una petita explicació de cada figura per a que la coneguin encara més. 

• Llegeix cultura popular. Venda de libres durant la diada de Sant Jordi amb l’objectiu d’omplir 
les llibreries de cultura popular, aquestes publicacions s’entregaran (o enviaran per correu 
postal) una vegada s’hagin obert les portes de La Casa. 

• Visita les nostres exposicions des de casa. Publicació de les exposicions temporals produïdes 
per les entitats de la Federació. 

• Preparem-nos per Sant Jordi. Punt de llibre de la Laia. Manual pràctic per a poder fer un punt 
de llibre. 

• Passatemps de cultura popular. Jocs d’enginy per a conèixe'ns una mica més, a nosaltres i a 
totes les entitats que formen part de la Federació a través de diversos jocs que fan passar 
una bona estona. 
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• Concert de final de Curs de les coral L’Esquitx, L’Espurna i el Cor Jove, en coordinació amb la 
Coral Sant Jordi. 

• #Pi60, càpsules per celebra els 60 anys de la recuperació dels Gegants del Pi, en coordinació 
amb l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi. 

 

Les activitats públiques i privades de les quinze entitats que formen part de la Federació també han 

estat suspeses i es detallen, mensualment, a continuació, en l’apartat de cada associació.  

 

8. ACTIVITATS DE LES ENTITATS FEDERADES 

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

utilitzant els diversos espais de La Casa dels Entremesos:  

- Més de 410 reunions, assemblees i comissions.  

- Més de 430 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.   

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. 
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Associació d’Amics dels Gegants del Pi 

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

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

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

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

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

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

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

Mes Assajos de 
figures 

Assajos de 
músics 

Reunions Consultes a l’arxiu 

Gener 6 5 7  

Febrer - 3 5  

Març - 2 3 (una per videoconferència)  

Abril - - 9 per videoconferència  

Maig - - 4 per videoconferència  

Juny - 2 4 per videoconferència  

Juliol - 2 2  

Agost   2 per videoconferència 1 

Setembre 1 - 1 per videoconferència  

Octubre 1 1 5 (2 per videoconferència)  

Novembre 1 1 5 (2 per videoconferència)  

Desembre - - 3 per videoconferència  

Organització 

● Gener- Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga 
● Març- exposició “El Pi en festes. 25 anys de la recuperació de les Festes de Sant Josep Oriol” 

a La Casa dels Entremesos. 
● Març. Activitats a les XXSS- Realització de les Festes de Sant Josep Oriol 2020 virtuals a través 

de l’etiqueta #SJO20, explicades en l’apartat Festes i tradicions de Ciutat Vella. 

• Abril. Activitats a les XXSS- “El joc dels 25 anys” a través d’Instagram en el qual es van 
publicant les pàgines del llibre “Les Festes de Sant Josep Oriol. 25 anys fent barri i fent cultura 
popular” però sense els noms i la població dels convidats per tal de jugar a endevinar-ho.  

• Abril. Activitats a les XXSS- Presentació dels Filtres d’Instagram i Facebook dels Gegants del 
Pi. 

• Abril. Activitats a les XXSS- Creació dels Retallables dels Gegants del Pi, per a decorar la mona 
o fer cercaviles.  

• Abril. Activitats a les XXSS- Creació i presentació dels Punts de Llibre dels Gegants del Pi per 
Sant Jordi.  

• Abril. Activitats a les XXSS- Creació i presentació els Rotlles dels Gegants del Pi.  

• Abril. Activitats a les XXSS- Edició i publicació de més de 100 vídeos al nostre canal de 
Youtube. 

• Maig. Activitats a les XXSS- Campanya «Ajuda’ns a fer més gran l’arxiu dels Gegants del Pi» a 
les xarxes socials. 

• Maig. Activitats a les XXSS- Publicació d’un filtre d’Instagram per convertir-se en els Gegants 
del Pi, el Lleó de Barcelona o la Mulassa de Barcelona. 

• Maig. Activitats a les XXSS- Continuació de «El Joc dels 25 anys! » a les xarxes socials, creat 
per celebrar el 25è aniversari de les Festes de Sant Josep Oriol. 

https://www.facebook.com/mulassabcn/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBaUVj_GJOofog44P9Wt4_Mxlj_GvRn6ij8vkZOvfp9Qh4iLLPsGANK4VUqW3s93bAMyMpZeBezso-v
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• Maig. Activitats a les XXSS- Publicació de vídeos a YouTube, de trobades i sortides d’anys 
passats on han participat els Gegants del Pi, el Lleó de Barcelona o la Mulassa de Barcelona. 

• Maig. Activitats a les XXSS- Cicle de ponències “60 anys de la recuperació dels Gegants del 
Pi” amb càpsules publicades diàriament durant una setmana al YouTube de Els Gegants del 
Pi i de La Casa dels entremesos, amb motiu del 60è aniversari de la recuperació dels gegants. 

• Juliol. Activitats a les XXSS- Sorteig a Instagram de tres exemplars del llibre “Les Festes de 
Sant Josep Oriol, 25 anys fent barri i fent cultura popular”. 

• Agost- Presentació a les xarxes socials del cartell alternatiu dels Gegants del Pi per a les Festes 

de La Mercè. 

• Agost-  Presentació a les xarxes socials de la samarreta amb el cartell alternatiu dels Gegants 

del Pi per a les Festes de la Mercè. 

• Setembre- Cicle de vídeos recopilatoris dels actes tradicionals de La Mercè en què participen 

les figures de l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi, rememorant les edicions passades. Al 

Youtube de Els Gegants del Pi, durant els dies de les Festes de La Mercè. 

• Octubre- Taula rodona “Recuperant la Festa Major”. A través del canal de YouTube de Els 

Gegants del Pi i de La Casa dels Entremesos. 

• Octubre- Presentació del llibre “Les Festes de Sant Josep Oriol. 25 anys fent barri i 

• fent cultura popular”. A través del canal de YouTube de Els Gegants del Pi i de La Casa dels 

Entremesos. 

• Novembre i desembre- Campanya de recollida de donatius per a La Marató de TV3, dedicada 

a la Covid-19 

Participació 

• Gener- Campanya de recollida de joguines noves i llibres infantils de La Casa dels Entremesos 
«Coronat Col·laborant» - Lleó de Barcelona  

• Febrer- Festes de Santa Eulàlia – Imatgeria festiva 

• Febrer- Entre jocs i passejades – Mustafà i Elisenda petits 

• Juny-  Participació en el Dia de l’Associacionisme Cultural Català 

• Juny- Participació la festivitat del Corpus 

• Agost- Seguici de Sant Roc de les Festes de la Plaça Nova - Lleó de Barcelona.  

• Setembre- Festes de la Mercè 2020: Exposició del Seguici Popular, Mostra de Gegants de 

Barcelona, Mostra de Bèsties, Pregó, Toc de Mercè, Matinades, Mostra de balls de Gegants i 

, Mostra de Foc. 

• Setembre-Participació al vídeo que ha preparat l’Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de 
Catalunya amb la Mulassa i el Lleó de Barcelona. 

• Octubre- XVI Ballada de Gegants Històrics de Santa Maria del Mar – Gegants grans i petits del 

Pi i els Músics del Pi. 

• Octubre- Vídeo de la Fal·lera Gironina per a la trobada virtual de les Fires i Festes de Sant 

Narcís. 

• Novembre- 2a sortida de la Carassa de Nadal a la Fira de Santa Llúcia. 

• Desembre- Programa “Nits de nits” de TV3 - Lleó i la Mulassa de Barcelona. 

Altres fets a destacar 
 

- Cap de setmana de colla, durant un cap de setmana, a Hostalets de Pierola 

- Presentació i estrena de les mascaretes dels Gegants del Pi. 

- Distinció dins l’acte institucional del Dia de l’Associacionisme Cultural 2020 (virtual) pels 
25 anys del gegantet Perot lo Lladre i pels 25 anys de les Festes de Sant Josep Oriol. 
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- Publicació del llibre “Les Festes de Sant Josep Oriol, 25 anys fent barri i fent cultura 
popular”. 

- Gravació d’un vídeo que es publicarà a les xarxes socials de Els Gegants del Pi per 

celebrar l’arribada als 100.000 subscriptors al Youtube. 

- Confecció de mascaretes per als membres de l’entitat; una per als portadors de Els 

Gegants del Pi, una altra per als del Lleó i una altra per als de la Mulassa. 

- Suspensió del Seguici de les Basíliques, previst pel gener del 2021. 

- Tasques de manteniment de l’armari dels Gegants originals del Pi, situat a l’església de 

Santa Maria del Pi. 

 

 
Associació de Festes de la Plaça Nova 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cultural i festiu del barri.   

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

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

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

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

 



35 
 

 
FEDERACIÓ D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE BARCELONA VELLA | Memòria 2020 

Mes Assajos de 
figures 

Assajos de 
músics 

Reunions Consultes a l’arxiu 

Gener 3 6 9  

Febrer 3 6 13  

Març 0 2 7 (2 per videoconferència)  

Abril - - 6 per videoconferència  

Maig - - 5 per videoconferència  

Juny - - 9 (8 de les quals virtuals)  

Juliol - 1 8 (5 de les quals virtuals)  

Agost 1 5 3 (2 per videoconferència)  

Setembre 2 4 3 per videoconferència  

Octubre - 4 6 (2 per videoconferència)  

Novembre 0 1 3 per videoconferència 1 

Desembre 3 - 1 per videoconferència 1 

Organització 

• Gener. Presentació del llibre en llenguatge Braille «El conte de la Víbria». 

• Gener. Conferència col·loqui «Memòria del 1938. El barri de la Catedral sota les bombes»  

• Gener. Xerrada de Sant Antoni i els Tres Tombs amb la taula rodona: «Història, present i futur 

dels Tres Tombs».  

• Gener. Exposició «1938. El barri de la Catedral sota les bombes, Sant Roc poc abans i poc 

després de la guerra». Fins el 31 de gener. 

• Gener. Exposició «Figures populars i comercials dels Tres Reis d'Orient. Fins el 5 de febrer. 

• Gener. Exposició «Cavalcada de Reis 1900...». Fins el 5 de febrer. 

• Abril. Activitats a les XXSS- Concurs del cartell per les 431 Festes de Sant Roc. 

• Abril. Activitats a les XXSS- Publicació per xarxes de «Escolta i pinta el Conte de la Víbria»   

• Abril. Activitats a les XXSS- Difusió i publicació per xarxes dels llibres i publicacions editats per 

l’entitat, per Sant Jordi, venta dels mateixos. 

• Abril. Activitats a les XXSS- Difusió i publicació per xarxes de les exposicions produïdes. 

• Abril. Activitats a les XXSS- Difusió i publicació d’audiovisuals de diverses celebracions i 

documents històrics pel nostre canal Youtube. 

• Maig. Activitats a les XXSS- Crida del compte d’Instagram de l’Àliga de la Ciutat per penjar 

fotos portant-la, fent-la ballar o acompanyant-la, amb l’etiqueta #carrersenlínia. 

• Maig. Activitats a les XXSS- Cercavila virtual amb la canalla de la colla i les seves figures de 

goma i realització d’un joc d’escapada sobre les figures de l’Associació de Festes de la Plaça 

Nova 

• Juny- Exposició: «41⁄4. 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. De vot de ciutat a festa 

popular de la plaça Nova». Des del 30 de Juny al 30 de setembre. 

• Agost- Organització i realització de les 431 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova. 

• Setembre- Presentació del llibre «Singulars de les festes barcelonines», a la sala de Bèsties i 

pati de La Casa dels Entremesos dijous 17. (Acte presencial amb 37 assistents). 

• Novembre- Organització de l’exposició “Per no perdre el temps. Calendaris tradicionals, des 

del món rural a la societat industrial” a La Casa dels Entremesos. Des del 5 de desembre. 

• Desembre- Ludoteca Entre jocs i passejades “Fes de geganter i vine a ballar amb el Pippo, la 

Gal·la i la petita Àliga barcelonina” amb la participació de 12 infants. 

• Desembre- Xerrada de Santa Llúcia: «Els Santons, l’ànima provençal de Nadal», a càrrec de 

Jordi Montlló i Bolart, Doctor en Antropologia, amb l’assistència de 12 persones. 



36 
 

 
FEDERACIÓ D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE BARCELONA VELLA | Memòria 2020 

• Desembre- Aparició màgica de l’Home dels Nassos a la balconada de La Casa dels 

Entremesos, coorganitzat amb l’Associació Arca de Noé, amb l’assistència de 60 persones. 

Participació 

● Gener- Visita dels Reis d’orient a l’Hospital matern-infantil de Sant Joan de Déu - Membres 

de l’entitat.  

● Gener- Participació en el Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga – Grallers La 

Pessigolla. 

● Gener- Cavalcada dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona - Membres de l’entitat. 

● Gener- Seguici de Festa Major del barri de Sant Antoni - Grallers La Pessigolla. 

● Gener- Campanya de recollida de joguines noves i llibres infantils de La Casa dels Entremesos 

«Coronat Col·laborant» - Àliga de la Ciutat  

● Febrer-  Festes de Santa Eulàlia – Imatgeria festiva 

● Febrer- Cerimònia d’entrega dels Premis Ciutat de Barcelona, al Saló de Cent de l’Ajuntament 

de Barcelona - Àliga de la Ciutat  

● Febrer- Rua de Carnaval del barri de Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat – Percúdium 

● Març- «La GamVerrada» de Tarrega – Nan Cucut. 

● Juny- Participació en el Dia de l’Associacionisme Cultural Català 

● Juny- Participació en la Festivitat del Corpus - Àliga de la Ciutat 

● Juny- Participació en la Rebuda de la Flama del Canigó - Àliga de la Ciutat 

● Setembre- Festes de la Mercè 2020: Exposició del Seguici Popular, Mostra de Gegants de 

Barcelona, Mostra de Bèsties, Pregó, Toc de Mercè, Matinades, Mostra de balls de Gegants i 

, Mostra de Foc. 

● Setembre-Participació al vídeo que ha preparat l’Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de 

Catalunya amb l’Arpella i la Víbria. 

● Novembre- Participació a la Plataforma de Festes Majors de barris de Barcelona 

● Novembre- Preparació Festes de Santa Eulàlia 2021 

● Desembre- Taula rodona virtual de l’Institut Ramon Llull: «Memòria oral del Corpus de 

Barcelona» (Participació també a dues reunions de preparació prèvies a la taula rodona). 

● Desembre- Col·laboració en la Campanya de recollida de joguines noves i llibres infantils de 

La Casa dels Entremesos «Cavalcant cap els Reis». 

● Desembre- Darrera sortida de la Carassa de Nadal per la Fira de Santa Llúcia el dia 20 de 

desembre. 

● Desembre- Comissió organitzadora de l’exposició «El Corpus als barris i viles de Barcelona: 

les octaves». 

● Desembre- Aparició màgica de l’Home dels Nassos a la balconada de La Casa dels Entremesos 

amb l’actuació dels grallers La Pessigolla. 

 

Altres fets  a destacar 

- Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, 

xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria. 

- Restauració de l’Àliga de la Ciutat, la Víbria de Barcelona (vella) i la Víbria de Barcelona 

(nova) a càrrec del Taller d'escultura Casserras de Solsona. 

- Recollida d’aliments per a ser entregats a Càritas Barcelona. 

- Concurs d’Instagram #431fmsantroc. 
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- Cinc sessions de treball de l’exposició: “Per no perdre el temps. Calendaris tradicionals, 

del món rural a la societat industrial”. 

- Dues sessions de treball de la xerrada: “Els Santons, l’ànima provençal de Nadal”. 

- Publicació al nostre canal de Youtube de diversos vídeos amb totes les actuacions dels  

nostres grups i imatgeria a les Festes de la Mercè 2020. 

- Participació al vídeo que ha preparat l’Agrupació per les Festes de la Mercè amb l’Arpella 

i la Víbria. 

 

Associació d’Amics del Ramon i la Lola 

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

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

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

 

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

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

Mes Assajos de figures Assajos de músics Reunions 

Gener - 2 3 

Febrer - 1 3 

Març - - 3 

Abril - - 1 per videoconferència 

Maig - - 1 per videoconferència 

Juny - - 2 per videoconferència 

Juliol - - 2 per videoconferència 

Agost - - - 

Setembre 2 - 2 per videoconferència 

Octubre - - 2 per videoconferència 

Novembre - - 2 per videoconferència 

Desembre - - 2 per videoconferència 

Organització 

● Març- II Trobada del Bou  
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• Maig. Activitats a les XXSS- Jocs i proves amb els Capgrossos del Raval com a protagonistes. 

• Juny. Activitats a les XXSS- Jocs i proves amb els Capgrossos del Raval com a protagonistes. 
● Juliol- Exposició de Imatgeria Festiva al Palau de la Virreina dins del marc de les Festes Majors 

del Barri del Raval  

Participació 

● Febrer- Festes de Santa Eulàlia – Imatgeria Festiva 
● Setembre- Festes de la Mercè 2020: Exposició del Seguici Popular, Mostra de Gegants de 

Barcelona, Mostra de Bèsties, Toc de Mercè i Mostra de balls de Gegants. 

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

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

catalana.  

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

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

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

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

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

el Miquelet i el Nan Capità Lagarto. 

Mes Assajos de músics Reunions 

Gener - 7 

Febrer - 8 

Març - - 

Abril - 3 (per videoconferència) 

Maig - 2 (per videoconferència) 

Juny - 2 

Juliol - - 

Agost - - 

Setembre 4 3 (2 per videoconferència) 

Octubre - 3 (2 per videoconferència) 

Novembre - - 
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Desembre - 3 (2 per videoconferència) 

Organització 

• Setembre- Festes de Sant Miquel de la Barceloneta. 

• Octubre- Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària. 

• Octubre- Ludoteca Entre Jocs i passejades. Fes de diable amb els Tarascaires (activitat 

suspesa per falta d’inscrits) 

Participació 

• Febrer- Festes de Santa Eulàlia – Imatgeria Festiva 

• Setembre- Festes de la Mercè 2020: Exposició del Seguici Popular, Mostra de Gegants de 

Barcelona, Toc de Mercè, Mostra de foc i Mostra de balls de Gegants. 

• Desembre- Diverses reunions virtuals amb, Coordinadora de Geganters, Agrupació del 

Bestiari Festiu i Federació de Diables Ciutat de Barcelona. 

• Desembre- Sortida de La Carassa de Nadal a la Fira de Santa Llúcia el dia 15 de desembre de 

2020 al matí. 

 
Altres fets destacats 

- Reunions mensuals amb la Coordinadora de Geganters de Barcelona, l’Agrupació de 
Bestiari festiu i popular de Catalunya, la Coordinadora de Diables de Barcelona i la 
Federació d’Entitats de cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels 
Entremesos.  
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Esbart Català de Dansaires 
El mes juliol de 1908, un grup d’amics aficionats a la dansa van fundar-lo amb els objectius de recollir 

informació sobre els balls populars de carrers i places de Catalunya, estudiar-la i difondre-la. 

La difusió es fa a través de mostres de dansa, publicacions, cursos, xerrades, exposicions i altres 

activitats. Els balladors i les balladores, d’entre quatre i seixanta anys, estan organitzats en tres grups, 

segons l’edat, que ballen tota mena de danses. L’Esbart Català de Dansaires també té la colla dels 

Cavallets Cotoners de Barcelona, la dels Cavallets petits i tres colles bastoneres. L’entitat disposa 

d’Arxiu i Biblioteca especialitzats en dansa catalana. 

Mes Assajos de dansa Reunions Consultes a l’Arxiu i biblioteca 

Gener 14 4 3 

Febrer 16 8 4 

Març 5 2 1 

Abril 20 (virtuals) 6 (per videoconferència) 4 

Maig 18 (virtuals) 9 (per videoconferència) 3 

Juny 19 (virtuals) 7 (per videoconferència) 5 

Juliol 1 6 3 

Agost - 2 - 

Setembre 11 3 2 

Octubre 16 4 4 

Novembre 8 4 6 

Desembre 9 5 3 

Organització 

• Gener- Tastet de Danses. Taller de balls per infants i famílies.  

• Febrer- Presentació de «Músiques del MercèDansa. Volum I».  

• Febrer- Tastet de Danses. Taller de balls per infants i famílies. 

• Febrer- Presentació de «Quina canya! Joguinetes».  

• Febrer- Taller de construcció d’instruments musicals de canya.  

• Febrer- Presentació de «Breu història dels castells i la Muixeranga».  

• Febrer- «Aportacions a la dansa catalana 2020» jornada per presentar i difondre qualsevol 

aportació que tingui relació amb la dansa catalana homenatjant a Enric. 

• Febrer- Festes de Santa Eulàlia – Imatgeria Festiva i ballada 

• Març- Organització del cicle de conferències “200 anys sense el Baró de Maldà” 

• Març- Activitats a les XXSS- Pinta els Cavallets Cotoners: disposició de tots els infants dels 

dibuixos per a acolorir. 

• Març- Activitats a les XXSS- 200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant: A partir del 

dia 18 de març cada dia es publiquen fragments de les obres de Rafael d’Amat i de Cortada, 

baró de Maldà, amb informacions del dia en curs. 

• Març- Activitats a les XXSS- L’anecdotari confinat: publicació de diferents vídeos relacionats 

amb l’Esbart on s’expliquen anècdotes, detalls,... 

• Març- Activitats a les XXSS- Balla Contra el Corona!: publicació de diferents vídeos casolans 

amb part dels assajos que realitzem, com l’escalfament, el Ball de la Masovera,... 

• Març- Activitats a les XXSS-Pinta els Cavallets Cotoners 

• Abril- Activitats a les XXSS- 200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant: A partir del 

dia 18 de març cada dia es publiquen fragments de les obres de Rafael d’Amat i de Cortada, 

baró de Maldà, amb informacions del dia en curs. 
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• Abril. Activitats a les XXSS- L’anecdotari confinat: publicació de diferents vídeos relacionats 

amb l’Esbart on s’expliquen anècdotes, detalls,... 

• Abril. Activitats a les XXSS- Balla Contra el Corona!: publicació de diferents vídeos casolans 

amb part dels assajos que realitzem, com l’escalfament, el Ball de la Masovera,... 

• Abril. Activitats a les XXSS- Publicació de recursos audiovisuals en motiu del Dia 

Internacional de la dansa, en col·laboració amb l’Agrupament d’Esbarts Dansaires. 

• Maig. Activitats a les XXSS- 200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant: A partir del 

dia 18 de març cada dia es publiquen fragments de les obres de Rafael d’Amat i de Cortada, 

baró de Maldà, amb informacions del dia en curs. 

• Maig. Activitats a les XXSS- L’anecdotari confinat: publicació de diferents vídeos relacionats 

amb l’Esbart on s’expliquen anècdotes, detalls,... 

• Maig. Activitats a les XXSS- Balla Contra el Corona!: publicació de diferents vídeos casolans 

amb part dels assajos que realitzem, com l’escalfament, el Ball de la Masovera,... 

• Maig. Activitats a les XXSS- Ballada del Soci des de dins!. Explicació de la ballada del Soci 

entre bambolines a l’Instragram Live de l’Esbart Català de Dansaires. 

• Juny. Activitats a les XXSS- 200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant: A partir del 

dia 18 de març cada dia es publiquen fragments de les obres de Rafael d’Amat i de Cortada, 

baró de Maldà, amb informacions del dia en curs. 

• Juny. Activitats a les XXSS- 200 anys sense el baró de Maldà. Des del meu balcó: el Corpus del 

baró i la parròquia del PI 

• Setembre- Mercèdansa 2020. Amb els grups de balladors convidats de Barcelona: Ball dels 

Capgrossos Macers de Barcelona, Dansa de l’ofrena a la Mare de Déu del Roser de Sarrià, Ball 

de Bastons de Gràcia, Ball de Cavallets Cotoners de Barcelona, Ball de Rams de la Dreta de 

l’Eixample, Ball de Corpus de Sang de Sant Andreu del Palomar i Ball de Bastons de l’Esbart 

Català Dansaires amb l’acompanyament musical de la Cobla Sabadell.  

• Octubre- Exposició Coreografia Archeològica. 1921: Les Danses de Vilanova. 

• Octubre- Tastet de Danses. Taller de balls per infants i famílies. 

• Octubre- Presentacions 2020. Presentació del llibre La festa i la dansa en les fonts 

historiogràfiques de la memòria. Corpus documental de la ciutat de València (segles XIII-XVII) 

de Raül Sanchis Francés. 

• Novembre- Músiques del Mercèdansa volum II. Gravació del segon volum de la col·lecció 

Músiques del Mercèdansa amb la cobla Centenari. 

• Novembre- Gravació i publicació Xocolata cada dia. A taula amb el baró de Maldà. Cicle de 

xerrades de 200 anys sense el Baró de Maldà. Retransmesa en els canals de Youtube de 

l’Esbart i el de La Casa dels Entremesos. 

Participació 

● Gener- Ballada a la Residència el Molí – Seccions Infantil i Juvenil 
● Gener- Festa Major del barri de Sant Antoni – Cos de Dansa 
● Gener- 26a edició de dansa folklòrica a Nou Barris – Cos de Dansa 
● Febrer- Festes de Santa Eulàlia. Seccions Infantil i Juvenil i Cos de dansa 
● Març- Ballada de Gitanes 2020» a Santa Maria de Palautordera – Cos de Dansa 
● Maig- Celebra el Dia de la dansa amb nosaltres. Esbart Català de Dansaires amb l’espectacle 

A Plaça! Al canal de Youtube. 
● Maig- 45a Trobada Nacional de Ball de Bastons de Catalunya organitzada per la Coordinadora 

de Ball de Bastons de Catalunya 
● Juny- Participació en el Dia de l’Associacionisme Cultural Català 
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● Juny- Participació en les Jornades de “Patrimonio Inmaterial. Celebraciones confinadas y 

retos post-covid” Amb la Participació de la Montserrat Garrich, vocal d’Arxius i Biblioteca i el 

mestre Joan Gómez, director musical. 

● Agost- Seguici de Sant Roc de les Festes de la Plaça Nova – Colla bastonera. 

● Setembre- Festes de la Mercè 2020: Exposició del Seguici Popular, Mostra de Bèsties, Toc de 

Mercè, Esbarts al Palauet Albéniz, MercèDansa i Matí bastoner. 

● Octubre- Recercat 2020. Trobada de centres d’estudi de parla catalana. Secció Presentacions. 

● Octubre- XVI Ballada de Gegants Històrics a Santa Maria del Mar – Ball de Rams amb el Cos 

de Dansa i Bastons de Barcelona amb la secció Juvenil. 

● Desembre- Taula rodona Memòria oral del Corpus a Barcelona 

● Desembre- Fira de Santa Llúcia. XVII Diada de les tradicions i els costums nadalencs - Seccions 

Infantil i Juvenil. 

Altres fets a destacar 

- Taller de ball de bastons a l’escola Pere Vila en una «Tarda Artística». 
- Taller de ball de bastons a l’Institut Pau Claris.  
- Sessions del «Clos i batacada» a l’Escola Guinardó.  
- «Tastet de danses. Taller de balls per infants i famílies» a La Casa dels Entremesos. 
- «Ball dels divendres» a La Casa dels Entremesos. 
- Publicació del disc Músiques del MercèDansa, volum i de l’obra La festa i la dansa en les 

fonts historiogràfiques de la memòria. Corpus documental de la ciutat de València 
(segles XIII-XVII) de Raül Sanchis Francés. 

 

 

Associació Colla Gegantera del Casc Antic 

L´any 1994 es crea la Colla Gegantera del Casc Antic de Barcelona amb la construcció d'en Peret el 

Fanaler i la Marieta del Ull Viu. Dos anys més tard neix el gegantet Tinet i deu més la geganta Cati. 

L’entitat també té una bèstia, el Dofí de Barcelona. 

L'any 2002 els membres d'aquesta entitat recuperen els Gegants de Santa Maria del Mar que des 
d'aleshores formen part del Seguici Popular de Barcelona. L’Associació Colla Gegantera del Casc Antic 
compta amb un grup de diables, uns tabalers infantils Kukumkids i un grup d’adults, Kukumku. 

https://www.facebook.com/gegantscascantic/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDo9h0Bhp4xclumyLAQnnnYngLduH4JRzvoC5Z5Z6BSK0jgj_JbdKgTE7NvocaCs0niKEniy_xff_TU
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Mes Assajos de figures Assajos de músics Reunions 

Gener 6 16 1 

Febrer 4 16 5 

Març - 6 - 

Abril - - 10 per videoconferència 

Maig - - 8 per videoconferència 

Juny - 2 4 (3 per videoconferència) 

Juliol - 3 4 (3 per videoconferència) 

Agost - - - 

Setembre - 4 5 (1 per videoconferència) 

Octubre 3 7 9 (7 per videoconferència) 

Novembre - 1 6 (per videoconferència) 

Desembre - 3 3 per videoconferència 

Organització 

● Gener- Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga 
● Abril. Activitats a les XXSS- Concurs de preguntes per a conèixer la imatgeria festiva de 

Catalunya 
● Abril. Activitats a les XXSS- Videoclip musical amb la cançó Escriurem i la participació dels 

membres de la colla. 
● Abril. Activitats a les XXSS- Pinta els gegants infantils del Casc Antic. 
● Octubre- “XVI Ballada de gegants històrics a Santa Maria del Mar 

Participació 

● Febrer- Festes de Santa Eulàlia 
● Febrer- Carnavalassu del Barri de Sant Pere – Kukumkú 
● Febrer- Tronada de diables del Fort Pienc – Kukumú 
● Setembre- Festes de la Mercè 2020: Exposició del Seguici Popular, Mostra de Gegants de 

Barcelona, Mostra de Bèsties, Toc de Mercè, Matinades, Mostra de balls de Gegants i Mostra 

de Foc. 

● Desembre- “Fot-li Castanya” correfoc de castanyada - Kukumkú 

Altres fets a destacar 

- Feines de reparació de figures.  
- Feines de preparació de trobades. 
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Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les 

Dels Gegants a la parròquia de Sant Pere de les Puel·les se’n tenia coneixement per les sortides que 

en feien cap als anys 50 i al començament dels 60 quan, fins i tot, participaven a la processó de Corpus 

de la parròquia, però van ser tancats per motius que mai coneixerem. 

L’any 2002 el veïnat, amb el permís de la parròquia, recupera els Gegants i crea la Colla de Gegants 

Sant Pere de les Puel·les, nascuda amb ganes de fer activitats com ho prova el fet que ja n'han creat 

una parella de Gegants petits l'Alfons i la Isabel per acompanyar els grans. 

La colla de Gegants és l’encarregada d’organitzar la festa de Sant Pere que es celebra el dia 29 de 

juny, i des de fa tres anys realitzen la Trobada de Gegants l’últim cap de setmana d’octubre. 

Mes Reunions 

Gener 1 

Febrer 1 

Març 1 

Abril 1 (per videoconferència) 

Maig - 

Juny 2 (per videoconferència) 

Juliol - 

Agost - 

Setembre - 

Octubre 1 (per videoconferència) 

Novembre 1 (per videoconferència) 

Desembre - 

Organització 

● Abril. Activitats a les XXSS- Pinta els gegants de Sant Pere. 

Participació 

• Febrer- Festes de Santa Eulàlia 

• Setembre- Festes de la Mercè 2020: Mostra de Gegants de Barcelona. 

• Novembre- 1a sortida de la Carassa de Nadal a la Fira de Santa Llúcia. 

Altres fets destacats 

- Participació a la Coordinadora de Festa Major del Casc Antic organitzant la Festa Major 
de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera en versió confinada. 

https://www.facebook.com/Gegants-Sant-Pere-418930308287635/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDa0EukXQeQikEyNTV1V6YwDQUVJQo1xhzHNnW6IgGxg9PTy85TdUoaDH8GI6f4xo6funnpzUBukQiG
https://www.facebook.com/Gegants-Sant-Pere-418930308287635/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDa0EukXQeQikEyNTV1V6YwDQUVJQo1xhzHNnW6IgGxg9PTy85TdUoaDH8GI6f4xo6funnpzUBukQiG
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Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes 

Fundada l’any 1958, en poc temps va formar part de les colles més significades del sardanisme de 

competició. La Colla Sardanista Iris des dels inicis va compaginar l’activitat en concursos amb 

l’ensenyament de la sardana, fins l’any 1978 quan es dedica exclusivament a l’activitat pedagògica. 

En l’actualitat, amb l’Aula de Sardanes es dedica a l’ensenyament i formació sardanista en les vessants 

pràctica i teòrica adreçada a totes les edats.  

Mes Sessions Aula de Sardanes 

Gener 2 

Febrer 5 

Març 1 
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Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nostrum 

Fundada l'any 1971 sota el nom el nom de Ciutat Comtal aquesta colla sardanista en pocs anys ja va 

desfermar passions de tota mena amb el seu estil innovador. 

Arrel del nombrós grup de dansaires, en dos anys es van crear la colla Xaloc i l'actual Mare Nostrum. 

Des de fa anys també ha funcionat una quarta colla, l’Enxaneta, que més tard va esdevenir la colla 

filial del Grup competidora al Campionat de Catalunya en la categoria de Grans. 

Actualment, la Colla sardanista Mare Nostrum és una de les més reconegudes arreu del país gràcies 

a les consecucions dels Campionats de Catalunya en Lluïment, Campionats de Catalunya en Punts 

Lliures i Campionats de Catalunya en Colla Completa entre molts altres títols. 

Mes Assajos 

Gener 3 

Febrer 9 

Març 3 

Abril 5 virtuals 

Maig 9 virtuals 

Juny 4 (2 virtuals) 

Juliol 1 

Agost - 

Setembre 8 

Octubre 5 

Novembre 4 virtuals 

Desembre 3 virtuals 

Organització 

• Abril. Activitats a les XXSS- Repte de treure la samarreta i posar-la fent flexions. 

• Abril. Activitats a les XXSS- Repte de treure i posar les espardenyes mantenint l’equilibri. 

• Abril. Activitats a les XXSS- Sardana Xaloc confinada, ballada pels diferents integrants de la 
colla. 

• Abril. Activitats a les XXSS- Publicació especial pel Dia Internacional de la Dansa 

• Setembre- Caminada Monistrol- Montserrat. 

Participació 

• Febrer- Cloenda del Campionat de Colles de Barcelona, on la colla va recollir els títols 
aconseguits l’any 2019: Campiona del Territorial Barcelona Ciutat. 

• Abril- Cloenda del Campionat de Catalunya 2019. Recollida del trofeu com a Campions 
d’aquesta modalitat. 

• Setembre- Festes de la Mercè 2020: 70è Concurs de Sardanes. 

 

https://www.facebook.com/Colla.sardanista.Mare.Nostrum/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARD5hRIcMBkZL_UHVYmZCgxl6zJOpiX90hbicANZs4LHGA5BMj-QCZI2OjMMoWmzwvKgpsFTSeKRYAaw
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Falcons de Barcelona 

Els Falcons de Barcelona fan construccions humanes, originals i visualment atractives que els permet 

un ventall de possibilitats de figures que són tan esveltes, arriscades i diferents com poden inventar, 

sense oblidar les figures clàssiques falconeres, com són l’Escala i la Pira.  

Aquesta disciplina provinent del Sòkol txec, es comença a introduir a Catalunya de manera estable i 

definitiva durant els anys trenta, la colla de Falcons de Barcelona es van presentar per les Festes de 

Santa Eulàlia del 2003. Actualment a part de fer figures, tenen grup de músics i la figura d’imatgeria 

Nicolau l’Au. 

Mes Assajos de figures Assajos de músics Reunions 

Gener 1 11 5 

Febrer 4 8 2 

Març 1 virtual 3 4 per videoconferència 

Abril - - 2 per videoconferència 

Maig - - 2 per videoconferència 

Juny - 3 1 per videoconferència 

Juliol - 6 1 

Agost - 4 - 

Setembre - 7 1 

Octubre - 6 - 

Novembre - 1 1 per videoconferència 

Desembre - 3 2 per videoconferència 

Organització: 

● Març- Activitats a les XXSS- Reptes, concursos i diverses activitats. 

● Abril- Activitats a les XXSS- Reptes, concursos i diverses activitats. 

● Maig- Activitats a les XXSS- Reptes, concursos i diverses activitats. 

● Octubre- Diada dels Falcons de Barcelona 

● Desembre- Tradicional celebració del Tió de la colla. Enguany, tot i que el format ha estat 

diferent degut a la pandèmia de la COVID-19, la canalla de la colla ha pogut fer cagar el tió i 

totes les persones associades han tingut un regal. 
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Participació: 

• Febrer- Festes de Santa Eulàlia 

• Juny- Participació en la Festivitat del Corpus 

• Juny- Participació en el Dia de l’Associacionisme Cultural Català 

• Setembre- Festes de la Mercè 2020: Exposició del Seguici Popular i Matinades. 

Altres fets a destacar: 

- Ofrenes florals per la Diada de Catalunya al monument de Rafael Casanova i al Fossar de 
les Moreres.  

- Una sortida de convivència de la Colla. 
- Diverses reunions de càrrecs i comissions. 
- Participació a la recollida d’aliments de les entitats del Clot - Camp de l’Arpa aportant 

productes de necessitat bàsica (llet, llegums, oli, arròs, pasta i conserves). 
- Col·laboració en la recollida d'aliments per Sant Roc i en la recollida de joguines 

“Cavalcant cap als Reis” 
 

 

Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda 

L’associació va néixer l'any 1990 amb el bandolerisme com la manera d’entendre el món del trabuc. 

El seu nom prové del bandoler català més important però alhora més desconegut per la societat 

actual. 

Com a anècdota cal conèixer que els trabucs de l'associació són obra d'Artesanias el Rojo de Caudete, 
una fàbrica amb més de vuitanta anys d’història especialitzada en la fabricació d’armes d’avantcarga. 
Els podeu veure en molts festes majors de Barcelona, per Santa Eulàlia i per la Mercè. 

● Gener- Galejada Trabucaire de la Festa Major del barri de Sant Antoni. 
● Febrer- Festes de Santa Eulàlia 
● Setembre- Festes de la Mercè 2020. 
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Associació de Pessebristes de Ciutat Vella 

Nascuts l’any 2008 sota l’aixopluc de la Basílica de Santa Maria del Mar, des d’un inici tenen la 

voluntat de recuperar el pessebre històric de la Basílica. 

Es caracteritzen per un esperit i una mentalitat oberta on es barregen diverses franges d’edat i de 

visions del món del pessebre, amb la innovació sempre present. Això els fa créixer i així neix l’Escola-

Taller de Pessebres de Barcelona i creen l’Esperit de Nadal i el seu seguici, que donen la benvinguda 

al Nadal. 

Anualment són els encarregats del disseny i la construcció del Pessebre Popular i Humorístic de La 

Casa dels Entremesos, així com d’altres pessebres arreu de la ciutat. 

Mes Sessions Escola-Taller Reunions 

Gener - 2 

Febrer 2 4 

Març 3 1 

Abril - 2 per videoconferència 

Maig - 2 per videoconferència 

Juny - 3 per videoconferència 

Juliol - - 

Agost   

Setembre 15 4 

Octubre 14 2 per videoconferència 

Novembre 14 2 per videoconferència 

Desembre 14 2 per videoconferència 

Organització: 

● Gener- Pessebre oficial del Districte de Ciutat Vella.  
● Gener- Pessebre oficial del Mercat de la Concepció.  
● Gener- Pessebre oficial i de l’exposició de diorames de l’Escola - Taller de Pessebres de 

Barcelona del Mercat de Santa Caterina.  
● Gener- Pessebre Popular i Humorístic de La Casa dels Entremesos.  
● Gener- Exposició de Diorames de l’Escola - Taller de Pessebres de Barcelona a La Casa dels 

Entremesos.  
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● Desembre- Exposició “Art i ofici del pessebrisme” a La Casa dels Entremesos. 
● Desembre-  Pessebre Popular i Humorístic de La Casa dels Entremesos.  
● Desembre-  Pessebre oficial del Mercat de Santa Caterina 
● Desembre-  Xerrada “Celebrem el Nadal: el cicle nadalenc, les seves festes i singularitats” 

amb l’Amadeu Carbó a la Casa dels Entremesos (18 persones de públic). 
● Desembre- Exposició de diorames al Centre Sant Pere Apòstol. 
● Desembre- Espectacle “L’Esperit del Nadal i el seu seguici màgic!” al Centre Sant Pere 

Apòstol. 
 
Altres fets destacats: 

- Feines de comptabilitat, arxiu i secretaria. 
- Adquisició i instal·lació de material de protecció per a la COVID-19, com mascaretes i 

dispensadors de gel hidroalcohòlic. 
- Adequació de l’espai del taller a les mesures de protecció dels alumnes. 
- Fotografia i catalogació de les figures de pessebre de l’entitat. 

 
Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume 

L’Associació de Gegants de Sant Jaume va néixer el 25 de juliol de 2007, diada de Sant Jaume amb 

l’objectiu de recuperar unes figures geganteres històriques, les de la parròquia de Sant Jaume de 

Barcelona. Tot i que molts dels associats ja estaven vinculats amb el món geganter, el somni que de 

veritat perseguíem era poder fer ballar les pròpies figures. 

Així doncs, després d'un procés de documentació per diferents arxius es creen uns esbossos a partir 

dels quals neixen la Mercè, l’any 2009, i el Ferran, un any més tard. A la família dels Gegants, 

l’acompanyen, l’Ullets, un gegantet fet a partir d’un capgròs que representa un traginer que treballà 

en el trasllat de la parròquia de Sant Jaume. 

Mes Assajos de figures Assajos de músics Reunions 

Gener - - - 

Febrer - 2 2 

Març - - 3 

Abril - - 3 per videoconferència 

Maig - - 2 per videoconferència 

Juny - - 2 per videoconferència 

Juliol - 1 7 (6 per videoconferència) 

Agost -  2 per videoconferència 

Setembre 2 2 2 per videoconferència 

Octubre - - 3 per videoconferència 

Novembre - - 3 per videoconferència 

Desembre - - 2 per videoconferència 

Organització 

● Abril. Activitats a les XXSS- Publicació de dibuixos dels gegants per pintar en forma de titella. 
● Juliol- XII Trobada de gegants de sant Jaume. 

Participació 

● Febrer- Festes de Santa Eulàlia 
● Setembre- Festes de la Mercè 2020: Mostra de Gegants de Barcelona i Mostra de balls de 

Gegants. 
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● Setembre- Participació en els actes virtuals de celebració de la Xambanga i Matí Gegant de la 

Coordinadora de Geganters de Barcelona aportant material de l’arxiu per a la seva realització. 

● Desembre- Cinquena sortida de la Carassa de Nadal per la Fira de Santa Llúcia. 

Altres fets destacats 

- Presentació de la miniatura del Gegant Ferran de goma. 

- Renovació de la web de l’entitat. 

- Celebració de l’Assemblea General Extraordinària on s’ha aprovat el canvi de junta. 

- Feines de manteniment d’imatgeria: neteja de vestits i llautons dels gegants Ferran i Mercè. 

- Feines de manteniment i d’inventari i de magatzem. 

- Celebració de la Festa de Nadal de la colla en format virtual. 

- Sorteig a Instagram d’una Figura de goma el gegant Ferran. 

- Promoció a xarxes socials dels productes de la colla per la campanya de Nadal. 

 

Coral Sant Jordi 

Animats per Oriol Martorell, l’any 1947 neix la Coral Sant Jordi, amb una projecció social del fet 

musical, vinculada i compromesa amb el moment històric del país. En l’actualitat, continua fidel a la 

seva orientació inicial de transmetre el patrimoni de la música coral amb el màxim rigor tècnic i 

artístic per aconseguir un so propi.  

Al voltant d’aquesta associació, s’hi ha anat construint tota una Escola Coral, que constitueix 

la Família Coral Sant Jordi, formada pels cors infantils L’Esquitx i L’Espurna, el Cor Jove de la Coral Sant 

Jordi i el Cor Ponent, integrat per ex-cantaires. 

Mes Assajos Reunions 

Gener 15 5 

Febrer 12 4 

Març 2 1 

Abril 2 virtuals 2 per videoconferència 

Maig 4 virtuals 7 per videoconferència 

Juny 2 virtuals 2 per videoconferència 

Juliol - - 

Agost - - 
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Setembre 9 6 

Octubre 3 6 

Novembre 6 (3 virtuals) 4 (3 per videoconferència) 

Desembre 3 5 

Organització 

● Organització i participació del Concert del 10è aniversari de Cort Jove amb la participació del 
cor jove, l’orquestra de l’EMM Can Ponsic i la Coral Sant Jordi. 

● Organització de la Soirée de cant del Cor Jove. 
● Organització de la Soirée de cant de la Coral Sant Jordi. 

• Abril. Activitats a les XXSS- Enregistrament i difusió de la Invocació de Sant Jordi en suport 
informàtic per part de cada un dels cantaires. 

• Abril. Activitats a les XXSS- Reemissió en directe des del canal de YouTube de la Coral per 
streaming del Concert de Sant Jordi 2019 al Palau de la Generalitat. 

• Abril. Activitats a les XXSS- Adhesió a la vaga de 48 hores sense cultura a internet dels dies 10 
i 11 d’abril, com a protesta per posar en valor la cultura. 

• Maig. Activitats a les XXSS- Elaboració i llançament de la campanya de preinscripcions a 
l’Escola Coral per al curs 2020-2021. 

• Juny. Activitats a les XXSS- Concert de final de curs de les corals L’Esquitx i L’Espurna i el Cor 

Jove.  

• Setembre- Preinscripcions i audicions per al nou curs, a totes les seccions. 

• Setembre- Edició i publicació d’un vídeo de represa de l’activitat (“La casa que vull”) el 7 de 
setembre al nostre canal de YouTube. 

• Octubre- Assemblea General Ordinària. 

• Novembre- Concert de Nadal de la Família Coral 

• Desembre- Concert de Nadal “A la vora del foc” de la Família Coral. 
 
Participació 

● Gener- Concert a Castellbisbal - Coral Sant Jordi 
● Febrer- Concerts del Carmina Burana a l’Auditori – Coral Sant Jordi 
● Febrer- Taller de cant coral a l‘ESMUC 
● Febrer- Assistència a les Jornades de Treball dels directors del SCIC. 

● Desembre- Concert de Nadal a la Parròquia del Sant Àngel Custodi (Sants) - Cor Jove de la 

Coral Sant Jordi i la Coral Sant Jordi.  

● Desembre- Concerts al Pla de la Seu - Cor infantil de la Coral Sant Jordi (L’Esquitx i L’Espurna), 

Cor Jove de la Coral Sant Jordi i la Coral Sant Jordi. 

Altres fets a destacar 

- Finalista en dues categories dels Premis Clavé 2019 
- Assemblea general extraordinària per prorrogar els càrrecs que vencen el 30 de juny fins 

a final d’any. 
- Cerca activa de locals idonis per assajar respectant les mesures de la COVID-19. 
- Accèssit en el 1r Concurs de vídeos Corals Confinats. 
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54 
 

 
FEDERACIÓ D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE BARCELONA VELLA | Memòria 2020 

Programa 2: Producció i manteniment de la imatgeria festiva 

Manteniment de la Gegantona Laia  

Restauració dels Gegants nous de la Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona i del vestuari de les 

persones geganteres. 

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

persones geganteres. 
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La comunicació de la Federació es realitza en format paper i en format digital, mitjançant diferents 

canals que donen a conèixer les activitats a La Casa dels Entremesos, les de la Federació i els 

esdeveniments organitzats per les entitats. 

1. Comunicació en paper 

1.1. Programa trimestral 

El programa trimestral difon totes les activitats organitzades per la Federació d’Entitats de Cultura 

Popular i Tradicional de Barcelona Vella en La Casa dels Entremesos i al carrer i també els 

esdeveniments que organitzen les entitats associades. Trimestralment es reparteix per tots els 

equipaments del districte de Ciutat Vella i per altres centres similars al nostre, com són les Cases de 

la Festa. 

A l’inici del 2020 es va dissenyar i imprimir el programa del primer trimestre, en que algunes activitats 

no es van poder realitzar a causa del confinament. Fins el setembre no vam tornar a publicar un 

programa de les activitats en paper i ja no el vam fer trimestral, sinó que recollia les activitats de dos 

mesos: setembre i octubre i novembre i desembre. Aquest canvi es degut a la impossibilitat de 

preveure l’evolució de la pandèmia i la realització d’activitats, així doncs reduïem costos i un impacte 

en el medi ambient (vam fer un tiratge més curt). 

1.2. Cartells 

Els cartells han estat presents des del primer dia que es va obrir el centre, amb la voluntat de donar 

a conèixer les activitats que s’hi realitzen. Al llarg dels anys s’han modificat fins a arribar a la imatge 

actual, molt vinculada al programa trimestral d’activitats i al web. 

Aquest 2020 es decideix canviar el cartell i deixar de fer-ne d’individuals per a les activitats per a 

passar a dissenyar i imprimir dos cartells mensuals, un amb les activitats infantils i familiars i l’altre 

amb les activitats d’adults. El plantejament del 2019 es veu realitzat aquest nou any i aquests cartells 

no només es troben a la planta baixa de l’equipament sinó que cada mes es reparteixen per tots els 

TAM’s del Districte de Ciutat Vella. D’aquesta manera, seguint amb la línia del programa trimestral, 

s’informa a més veïns i veïnes de Ciutat Vella.  
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S’han mantingut, això si, els cartells de les exposicions, visibles en la planta baixa de l’equipament. 
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2. Comunicació digital 

2.1. Pàgina web 

L’actual pàgina web (www.lacasadelsentremesos.cat) va entrar en funcionament al febrer de l’any 

2015, segueix el punt de difusió més utilitzat per les persones que cerquen informació de les 

activitats, entitats o de la mateixa Federació.  

Com ja es va realitzar en l’any anterior, a continuació s’observa les Amb els indicadors de l’any 2020 

es pot veure la tendència de la nostra pàgina web amb relació a les visites, visitants, pàgines vistes, 

el percentatge de rebot així com el nombre de visites noves o les que ja hem fidelitzat, aspecte molt 

interessant a tenir en compte a l’hora d’elaborar el pla de comunicació de la Federació. 

Mes Visites Visitants Sessions Pàgines/sessió Visitants 

nous 

Visitants 

fidelitzats 

G 7.092 1.944 2.686 2,64 1.728 216 

F 6.381 1.969 2.614 2,44 1.760 209 

M 3.292 888 1.208 2,73 765 123 

A 4.007 958 1.411 2,84 858 100 

M 2.758 853 1.118 2,47 749 104 

J 2.799 885 1.197 2,34 762 123 

J 2.836 761 1.051 2,7 649 112 

A 3.358 660 909 3,69 591 69 

S 4.837 1.312 1.843 2,62 1.184 128 

O 5.019 1.201 1.780 2,82 1.059 142 

N 4.579 1.015 1.439 3,18 886 129 

D 7.754 1.866 2.625 2,95 1.694 172 

 

Al llarg de l’any, les visites a la pàgina web, i també els visitants han estat en concordança amb la 

situació epidemiològica del moment que feia que al centre es poguessin dur a terme més o menys 

activitats. En el còmput anual la pàgina web ha rebut 54.712 visites (15.000 menys que l’any anterior) 

amb 14.312 visitants. Cal tenir una valoració positiva que totes les persones visitants romanen en 

més d’una pàgina i no només es queden en la pàgina principal. 

Com a fets destacats es valora positivament el mes d’abril, en ple confinament quan es van publicar 

diverses iniciatives des de la mateixa pàgina, així com l’últim trimestre de l’any, mesos en què el públic 

ha hagut de fer les inscripcions de les activitats en línia.  

Durant el mes de desembre s’ha procedit a fer una renovació i millora de la pàgina web. Els canvis 

realitzats s’aprecien a simple vista: 

- Dotar de més contingut la pàgina principal, amb més informació i amb una oferta més 

àmplia dels serveis.  

- Canvis en la distribució del menú principal, passant de dos submenús a un únic amb tota 

http://www.lacasadelsentremesos.cat/
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la informació. 

- Creació de subpestanyes per a tenir agrupats la tipologia d’activitats, els serveis,... 

- Inserció de les músiques de les figures d’imatgeria festiva visibles en l’espai expositiu. 

- Creació d’un pop-up amb a informació del butlletí. 

 

2.2. El Butlletí de La Casa dels Entremesos 

Aquest mitjà de comunicació ens serveix per arribar directament a les persones que voluntàriament 

volen rebre la informació de manera quinzenal del nostre equipament.  

Té un disseny simple amb una capçalera i una notícia destacada, tot seguit s’informa de les 

exposicions, les activitats per a tots els públics i les activitats infantils. Hi ha un espai per a la 

informació de les entitats i finalment, en cas que n’hi hagi, s’enllacen notícies, documentals o 

fotografies d’altres mitjans sobre informació del centre i la Federació.  

Mes Butlletí Subscripcions 
Creixement  

subscripcions 
Subscriptors 

baixa 
% obertura % clics 

Gener 1a quinzena 257 31  43,1% 4,7% 

Gener 2a quinzena 264 7  17,8% 3,0% 

Febrer 1a quinzena 270 6  21,3% 4,9% 

Febrer 2a quinzena 278 8  36,6% 2,9% 

Març 1a quinzena 284 6  37,0% 5,0% 
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Març 2a quinzena sense butlletí     

Abril 1a quinzena sense butlletí     

Abril 2a quinzena 296 12 1 42,7% 11,6% 

Maig 1a quinzena sense butlletí     

Maig 2a quinzena sense butlletí     

Juny 1a quinzena 297 1  40,7% 9,8% 

Juny 2a quinzena sense butlletí     

Juliol 1a quinzena 304 7  36,1% 3,6% 

Juliol 2a quinzena sense butlletí     

Agost Mensual 304 0  35,6% 1,7% 

Setembre 1a quinzena 304 0  37,3% 3,3% 

Setembre 2a quinzena 312 8  37,9% 1,9% 

Octubre 1a quinzena 317 5  37% 2,8% 

Octubre 2a quinzena 318 6  36% 3,8% 

Novembre 1a quinzena 321 3  69% 7,3% 

Novembre 2a quinzena 324 6  61,3% 9,0% 

Desembre 1a quinzena 327 3  40,1% 6,1% 

Desembre 2a quinzena 330 6  40,2% 3,0% 

Vam iniciar l’enviament del butlletí a mitjans del 2019 i aquest any hem seguit augmentant els 

subscriptors, tot i que de manera molt lenta, però als qui els hi enviem tenen una interactivitat més 

elevada a finals d’any del que hi havia a principis. Com es pot comprovar en la taula, aquest any no 

hem enviat el butlletí cada quinze dies, els mesos que no hem tingut activitat al centre hem fet un 

enviament mensual o no n’hem fet. 

A final d’any duem a terme el propòsit de fer una professionalització del disseny del butlletí, 

encarregat a un professional extern i poder incrementar el nombre de persones subscriptores. Es 

canvia la lletra, el format de la capçalera i d’altres canvis dins del sistema de disseny.   

2.3. Xarxes socials 

La presència de La Casa dels Entremesos a les xarxes socials s’ha mantingut als canals que ja tenia 

activitat durant l’any anterior, Facebook, Twitter, Instagram i Youtube. 

Gran part de la visibilitat de les activitats passa per les xarxes socials, ja que són un canal directe i 

d’interactuació amb les persones usuàries, que poden estar informats periòdicament del dia a dia de 

l’equipament i de la Federació, així com de notícies i alertes d’última hora. 

La voluntat a l’inici de l’any era mantenir el pla estratègic de publicacions de l’any anterior, però 

també es va alterar per culpa de la pandèmia i cal destacar que en algun moment hem anat a contra 

remolc. 

Per l’any vinent, es pretén recuperar les publicacions diversificades, on no només es plasmin les 

activitats que nosaltres realitzem, sinó poder donar informació d’interès general amb història de la 

cultura popular, celebració de sants, efemèrides i activitats externes que es creguin d’especial 

rellevància. 
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FACEBOOK 

Fins a l’any 2019 Facebook era la xarxa social amb més activitat, que dóna més visibilitat a La Casa 

dels Entremesos. S’han realitzat un total de 196 publicacions, que combinen imatges, vídeos o 

enllaços a la pàgina web.  

En general no ha estat un gran any en comparació amb el 2019, hem fet 50 publicacions menys i 

l’abast al qual s’ha arribat (quantitat d’usuaris únics que veuen la teva publicació o publicacions) 

també ha estat inferior, l’any passat va ser un mínim de 300 persones úniques per publicació i en 

canvi aquest any només tres mesos s’ha superat. 

Pel que fa al nombre de seguidors, hem acabat l’any amb 56 seguidors més, amb un total de 1.985 

persones, a finals de l’any anterior ens vam proposar arribar als 2.000 fet que no hem aconseguit, 

meta que ens tornem a proposar de cara al nou any. Així com crear un patró setmanal similar que no 

només doni visibilitat a La Casa, sinó que acosti la cultura popular d’arrel tradicional barcelonina, a 

totes les persones usuàries. 

Mes  Publicacions Abast (mitjana) Seguidors Creixement seguidors Unfollows R, C, S 

G 15 372 1.929 8 3 279 

F 21 441 1.939 12 2 462 

M 15 236 1.952 16 3 726 

A 14 159 1.955 6 3 212 

M 12 116 1.958 9 2 169 

J 29 389 1.965 7 4 800 

J 14 284 1.972 7 2 435 

A 8 165 1.972 2 2 296 

S 16 186 1.976 6 2 352 

O 23 142 1.978 4 3 257 

N 13 137 1.980 2 2 265 

D 16 163 1.985 5 2 301 

 

TWITTER 

Durant l’any 2020 s’han fet 217 publicacions pròpies, amb informacions, activitats, multimèdia, així 

com publicacions d’altres entitats, sobretot les de la mateixa Federació i institucions, que amplifiquen 

i difonen informacions d’interès a escala de Barcelona en l’àmbit de la cultura popular i tradicional 

catalana. 

En els últims dotze mesos, el compte propi de Twitter ha tingut 2.379 seguidors, amb un increment 

de 171 persones. Cal destacar que les impressions mensuals (nombre de vegades que apareix la 

publicació o publicacions en el mur d’alguna persona) s’ha incrementat aquest any.  
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Mes Piulades Seguidors Mencions Impressions 
Visites al 

perfil 
RT Fav. Respostes 

Clics 

enllaços 

G 15 2.128 54 26.500 224 68 118 1 5 

F 93 2.156 93 38.200 424 120 290 6 16 

M 14 2.174 37 28.800 287 90 195 2 47 

A 17 2.192 40 31.400 232 78 188 3 167 

M 7 2.201 54 13.200 159 22 53 2 16 

J 32 2.236 34 55.900 449 185 463 15 54 

J 14 2.257 48 27.800 241 89 151 4 56 

A 6 2.271 19 8.923 159 29 37 1 11 

S 17 2.293 54 20.010 376 76 214 3 41 

O 33 2.319 64 29.326 466 93 229 12 36 

N 17 2.358 44 22.920 825 43 121 1 35 

D 18 2.379 107 15.190 719 43 126 4 19 

Com a resum destacar que malauradament hi ha hagut dos mesos amb menys de 10 publicacions, 

fet que ens perjudica greument davant el públic en mostrar poc interès per a difondre informació, 

aquest fet va una mica relacionat amb el nombre d’impressions, les vegades que les persones 

usuàries han vist les publicacions.  

Com a propòsit del nou any, cal mantenir regularment el nombre de publicacions en aquesta xarxa 

social per a no deixar de ser visibles. 

INSTAGRAM 

Instagram és una de les xarxes socials específica de fotografies i vídeos que està més en alça durant 

el 2020. S’han publicat un total de 108 fotografies al llarg de l’any, l’activitat ha estat molt desigual al 

llarg de l’any amb mesos amb poques publicacions i d’altres amb moltes publicacions, fet que ens fa 

veure la necessitat de ser més regulars.  

Acabem l’any amb 1.351 seguidors, xifra que ha anat augmentant al llarg dels mesos, fins a aconseguir 

500 seguidors més que l’any anterior.  

Com es pot comprovar, la mitjana de likes a les fotografies supera el centenar, amb una mitjana de 

121 likes, si bé és cert, que vist el fil del perfil, les fotografies que més èxit tenen són les fotografies 

de la imatgeria festiva de les entitats de la Federació. 

Mes Publicacions Likes Mitjana Seguidors 

G 5 703 141 1.782 

F 10 1.602 160 1.834 

M 9 1.303 145 1.873 

A 10 1.821 182 1.917 

M 2 243 122 1.962 

J 15 2.568 171 2.042 

J 8 1.495 187 2.104 
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A 7 1.134 162 2.134 

S 10 2.025 203 2.191 

O 11 1.628 148 2.234 

N 5 846 169 2.281 

D 16 2.627 164 2.351 

 

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 #presentacinsaLaCasa i els 

#xerradadeldijous. 

Per a l’any 2021, ens plantegem arribar als 3.000 seguidors, una xifra possible si se segueix amb la 

mateixa mitjana d’increment de seguidors, tot i que també cal destacar que cada mes se’n donen 

bastants de baixa, 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 se situen la majoria dels nostres seguidors.  

Hem intentat incidir en les publicacions a la història (publicacions de 24 hores de durada) perquè 

tenen un major impacte, arriben a més de 300 persones es poden enllaçar diferents publicacions i 

compartir de manera directa publicacions de les nostres associacions federades o d’altres  

equipaments o entitats que ens semblen d’interès. 
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YOUTUBE 

Hem penjat 34 vídeos al canal de Youtube, que han tingut 9.217 visualitzacions (enfront de les 1.068 

de l’any anterior) i hem acabat l’any amb 171 subscriptors, 126 més que l’any anterior,  

Durant el 2020 s’han publicat els vídeos corresponents a les activitats del dijous que s’han realitzat al 

centre, conscients de la demanda que hi havia per part de persones que no hi podien assistir. També 

ens ha servit per poder programar activitats de les celebracions que hi va haver durant el 

confinament, com Sant Jordi o el Corpus. 

La voluntat de cara al nou any és tenir més presència en aquesta xarxa social, augmentant el nombre 

de publicacions d’activitats però també de reportatges externs, filmacions de festivitats... tot 

augmentant el nombre de subscriptors. 

 

 


