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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 singularitat 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: 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. 

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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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 

Exposició Laies, les gegantes amb la gegantona Laia, les gegantes de Ciutat Vella i la 

geganta de la Ciutat del 6 al 12 de febrer al galeria gòtica de l'Ajuntament. 

La Laia és bestial. Exposició de Bestiari infantil. A través del Youtube de l'AFPN. Org: 

Associació de Festes de la plaça Nova. 

Passejada cívica i Protocols de l'Àliga. A través del canal de Youtube dels Gegants del Pi. 

Org: Associació d'Amics dels Gegants del Pi. 

Protocols de l'Àliga amb la participació de l'Àliga de la Ciutat i els Gegants de Santa Maria 

del Mar. Seguit en directe des de l'Instagram de La Casa dels Entremesos, el Facebook de 

l'Associació de Festes de la plaça Nova i l'Instagram de l'Àliga de la ciutat. 

Llançament de 13 coets en honor a Santa Eulàlia. Seguit en directe pel Facebook de La 

Casa dels Entremesos i l'Instagram de La Casa dels Entremesos. 

Cerimònia de la col·locació del penó de Santa Eulàlia amb la participació de la gegantona 

Laia. Seguit en directe pel Facebook de La Casa dels Entremesos i l'Instagram de La Casa 

dels Entremesos. 

Visita l'exposició de les Laies. A través del Youtube de l'AFPN. Org: Associació de Festes de 

la plaça Nova. 

Festes de Santa Eulàlia. A través del Youtube dels Gegants de Sant Jaume. Org: Colla 

Gegantera de Sant Jaume. 

Passejada de les Laies. A través del canal de Youtube dels Gegants del Pi. Org: Associació 

d'Amics dels Gegants del Pi. 

https://www.youtube.com/watch?v=aSheeuxluis
https://www.youtube.com/watch?v=TCAnbwm--UY&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/casaentremesos
https://www.facebook.com/santroc.plnova
https://www.facebook.com/santroc.plnova
https://www.instagram.com/aligaciutatbcn
http://www.facebook.com/casaentremesos
http://www.facebook.com/casaentremesos
http://www.instagram.com/casaentremesos
http://www.facebook.com/casaentremesos
http://www.instagram.com/casaentremesos
http://www.instagram.com/casaentremesos
https://www.youtube.com/watch?v=FP8mskeRfyA
https://www.youtube.com/watch?v=fdAoYXOCcVw
https://www.youtube.com/watch?v=k912QcguclU&feature=youtu.be
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Balladeta de Santa Eulàlia, el Rei Salomó i la Reina de Saba desfaran la catifa de flors 

elaborada per la Federació Catalana de Catifaires. Es podrà seguir en directe per l'Instagram 

dels Gegants de Santa Maria del Mar. Org: Colla gegantera del Casc Antic. 

Diada de Santa Eulàlia. A través del Youtube de l'AFPN. Org: Associació de Festes de la plaça 

Nova. 

Ofrena floral de la Gegantona Laia de Barcelona, a la imatge de santa Eulàlia de la baixada 

del mateix nom. Seguit en directe pel Facebook de Cultura popular i l'Instagram de La Casa 

dels Entremesos. 

Castell de focs des del terrat de La Casa dels Entremesos 

Visita a l'exposició de gegantons de les colles de Barcelona. A través del Youtube de l'AFPN. 

Org: Associació de Festes de la plaça Nova. 

Trobada de gegantons de les colles de Barcelona. A través del Youtube de l'AFPN. Org: 

Associació de Festes de la plaça Nova. 

Tastet d'A Plaça per Santa Eulàlia. A través del Youtube de l'ECD. Organitza: Esbart Català 

de Dansaires. 

Trobada i ballada de gegantons. A través del canal de Youtube dels Gegants del Pi. Org: 

Associació d'Amics dels Gegants del Pi. 

Correfoc de Santa Eulàlia. A través del Youtube de l'AFPN. Org: Associació de Festes de la 

plaça Nova. 

Matí de Festa Major. A través del Youtube de l'AFPN. Org: Associació de Festes de la plaça 

Nova. 

Seguici de Santa Eulàlia. A través del canal de Youtube dels Gegants del Pi. Org: Associació 

d'Amics dels Gegants del Pi. 

2. Carnaval de Barcelona. 

Gravació de l’Arribo del Carnaval amb els Gegants de Carnaval (amb geganters de diferents 

entitats) i els grallers Els Ganxets, a la plaça de Sant Galdric.  

3. Dia de l’Associacionisme Cultural Català (DASC).  

Jornada de portes obertes durant tot el cap de setmana del 5 i 6 de juny a les 

exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions temporals de La Casa 

dels Entremesos, funció especial de titelles (dissabte) i visites teatralitzades 

(diumenge). 

https://www.instagram.com/gegantsdesantamariadelmar/
https://www.instagram.com/gegantsdesantamariadelmar/
https://www.youtube.com/watch?v=4iI__Sl03PU
https://www.facebook.com/culturapopularbcn
http://instagram.com/casaentremesos
http://instagram.com/casaentremesos
https://www.youtube.com/watch?v=UiEJHYLV90c
https://www.youtube.com/watch?v=WzU3oxzFHTo
https://www.youtube.com/c/EsbartCatal%C3%A0deDansaires/videos
https://www.youtube.com/user/elsgegantsdelpi
https://www.youtube.com/watch?v=_LRPHlfqcK8
https://www.youtube.com/watch?v=nBzc6swVTr0
https://www.youtube.com/user/elsgegantsdelpi
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4. Corpus de Barcelona  

Catifa de flors, al pati de la Casa dels Entremesos 

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

L'Àliga vella, com nova. Presentació de la restauració de l’Àliga vella de la Ciutat. Organitzat 

per l’Associació de Festes de la plaça Nova. 

Portes obertes a La Casa dels Entremesos.  

Vídeo amb el desfeta de la catifa de flors de la Casa dels Entremesos a càrrec dels Gegants 

nous de la Casa de la Caritat o del Corpus. 

Octaves de Corpus, la memòria popular. Taula rodona al voltant de l'exposició «Octaves, La 

festa del Corpus als barris de Barcelona (1897-1965) ». Organitzat per l’Associació de 

Festes de la Plaça Nova i l’Esbart Català de Dansaires. 

La Vigília de Corpus. Ballada dels Capgrossos Macers, els Gegants de la Ciutat, els del Pi i 

els de Santa Maria del Mar. Organitzat per l'Associació d’Amics dels Gegants del Pi, la Colla 

Gegantera del Casc Antic i la Coordinadora de Geganters de Barcelona. 

Processó del Corpus a l’avinguda de la Catedral amb la participació de l’Àliga de la Ciutat, 

els Gegants de la Ciutat amb els Capgrossos Macers i els Gegants nous de la Casa de la 

Caritat o del Corpus amb la presència dels elements del Seguici Popular. 

5. Festes de la Mercè 

Activitats organitzades per la Federació: 

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. 

Toc d’Inici amb la participació dels elements del Seguici Popular de Barcelona. 

Matinades de grallers amb la participació de músics de les entitats federades i d’altres de 

cultura popular de Barcelona. 

Sortida d’Ofici de la Mercè amb la participació de músics de les entitats federades i d’altres 

de cultura popular de Barcelona. 

Activitats amb la participació de les entitats de la Federació: 

Mostra de Gegants de Barcelona amb la participació de: Associació d’Amics dels Gegants 

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

Lola, Associació de Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta, Colla Gegantera del Casc 

http://www.lacasadelsentremesos.cat/associaci%C3%B3-de-geganters-grallers-i-bestiari-de-la-barceloneta
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Antic, Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les i Colla de Gegantera dels Gegants de 

Sant Jaume. 

Exposició de Bestiari amb la participació de: l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi, 

l’Associació de Festes de la Plaça Nova, l’Associació d’Amics dels Gegants Ramon i la Lola, 

l’Esbart Català de Dansaires i la Colla Gegantera del Casc Antic. 

Galejada de trabucaires amb la participació dels Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda. 

Mostra de Castellers i Falcons amb la participació dels Falcons de Barcelona. 

Mostra de Bèsties, gegants, capgrossos i altres elements festius amb la participació dels 

Gegants de la Casa de la Caritat i la imatgeria festiva de l’Associació d’Amics dels Gegants 

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

la Lola, l’Associació de Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta, la Colla Gegantera 

del Casc Antic, la Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les, la Colla de Gegantera dels 

Gegants de Sant Jaume i l’Esbart Català de Dansaires. 

Cavalcada amb la participació dels Gegants de la Casa de la Caritat i la imatgeria festiva de 

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

l’Associació d’Amics dels Gegants Ramon i la Lola, l’Associació de Geganters, Grallers i 

Bestiari de la Barceloneta, la Colla Gegantera del Casc Antic, la Colla de Gegants de Sant 

Pere de les Puel·les, la Colla de Gegantera dels Gegants de Sant Jaume i l’Esbart Català de 

Dansaires. 

Acte de foc amb la participació de l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi, l’Associació de 

Festes de la Plaça Nova l’Associació de Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta i la 

Colla Gegantera del Casc Antic. 

Matí Bastoner amb la participació de l'Esbart Català de Dansaires. 

Dansa tradicional a la Ciutadella la participació de l’Esbart Català de Dansaires. 

MercèDansa organitzat i amb la participació de l’Esbart Català de Dansaires. 

71è Concurs de Sardanes amb la participació de la Colla Sardanista Mare Nostrum. 

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. 

http://www.lacasadelsentremesos.cat/colla-de-geganters-de-sant-jaume
http://www.lacasadelsentremesos.cat/colla-de-geganters-de-sant-jaume
http://www.lacasadelsentremesos.cat/associaci%C3%B3-de-geganters-grallers-i-bestiari-de-la-barceloneta
http://www.lacasadelsentremesos.cat/colla-de-geganters-de-sant-jaume
http://www.lacasadelsentremesos.cat/colla-de-geganters-de-sant-jaume
http://www.lacasadelsentremesos.cat/associaci%C3%B3-de-geganters-grallers-i-bestiari-de-la-barceloneta
http://www.lacasadelsentremesos.cat/associaci%C3%B3-de-geganters-grallers-i-bestiari-de-la-barceloneta
http://www.lacasadelsentremesos.cat/colla-de-geganters-de-sant-jaume
http://www.lacasadelsentremesos.cat/associaci%C3%B3-de-geganters-grallers-i-bestiari-de-la-barceloneta
http://lacasadelsentremesos.cat/carassa-de-barcelona-o-de-nadal
http://lacasadelsentremesos.cat/carassa-de-barcelona-o-de-nadal
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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. Festes de Sant Josep Oriol 

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

Activitats virtuals: 

• Conjunt de vídeos al canal de YouTube dels Gegants del Pi recordant els actes que 

enguany no s’han pogut fer de manera presencial a causa de les restriccions 

derivades de la situació provocada per la Covid-19, amb imatges d’anys anteriors 

(Recordant la Passejada dels Oriols, Recordant els Atracaments d’en Perot, 

Recordant la Cercavila de Festa Major, Recordant Bestieses, Recordant la ballada de 

l’Esbart Català de Dansaires, Recordant el Retaule de Sant Josep Oriol, Recordant la 

Diada Falconera).  

• Debat sobre la represa dels castells després de la Covid-19. En directe emès a 

través del YouTube @castellersbcn. 

• Contacontes emès en directe a través de l’Instagram @llibrerialagarba. 

• Ball de gralles de Festa Major a càrrec del grup Quatrevents. A través del YouTube 

@gegantsdelpi. 

• La cercavila infantil, a casa! Vídeo al YouTube @gegantsdelpi amb la participació 

de les seccions infantils de les colles geganteres de Ciutat Vella i els gegantets i 

capgrossos particulars que s’hi ha volgut sumar. 

• Els Jocs de Sant Josep Oriol. A la web www.gegantsdelpi.cat. A càrrec del Casal 

Infantil del Pati Llimona i la Ludoteca del Pi.  

• Celebració del concurs fotogràfic a Instagram a través de l’etiqueta #concurssjo21. 

Activitats presencials: 

• Taula rodona: Les Festes en temps de pandèmia. A càrrec de representants de 

diverses festes majors (Laura Anton, Festes de Sant Josep Oriol del Pi; Andreu 

Bernadàs, Festes de la Teixonera-Mas Falcó-Penitents; Xavier Cordomí, Festes de 

Sant Roc de la Plaça Nova; Xavi Florido, Festa Major de Sant Antoni i Joan Sánchez, 

Festa Major de Gràcia). A La Casa dels Entremesos.  

• Repic de campanes d’inici de les Festes. 
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• Pregó de les Festes a càrrec de quatre treballadors del CAP Gòtic: la Sra. Cristina 

Muniesa del servei de neteja; el Sr. Borja Barrachina del personal d’atenció a l’usuari; 

la Sra. M. Pau Ramos, infermera i la Sra. Antònia Vila, metgessa de família. Amb el 

toc d’inici de les festes, la Remembrança del miracle de les monedes de Sant Josep 

Oriol, la ballada dels quatre Gegants originals del Pi acompanyats pels Grallers del 

Pi i la tronada d’inici de les Festes. 

• Ofrena floral a Sant Josep Oriol. 

• Bestieses. Els convidats del Lleó i la Mulassa de Barcelona. Amb l’Àliga de la Bisbal 

d’Empordà i el Cavall Alat de Vila-seca i el Lleó i la Mulassa de Barcelona 

acompanyats pels Grallers del Pi. 

• Matinades a càrrec dels Grallers del Pi. 

• Exposició de gegants, bèsties i capgrossos amb els gegantets Mustafà i Elisenda 

petits, en Perot lo Lladre, els quatre Gegants del Pi, el Lleó de Barcelona i la Mulassa 

de Barcelona i la participació de les colles de Ciutat Vella. 

• Repic de campanes anunciant l’ofici de Sant Josep Oriol. 

• Ofici de Sant Josep Oriol el ball dels quatre Gegants originals del Pi al so de l’orgue, 

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

la Relíquia de Sant Josep Oriol. 

• Tronada de cloenda de les Festes. 

• Exposició “El Pi en festes. 25 anys de la recuperació de les Festes de Sant Josep 

Oriol”. A La Casa dels Entremesos. 

• Exposició de bèsties convidades a “Bestieses”. A La Casa dels Entremesos. 

• Ruta: Els Atracaments d’en Perot lo lladre. A diverses botigues del barri del Pi. 

 

3. 29ena 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 

Exposició amb la participació de la Mulassa i el Lleó de Barcelona, la Víbria de Barcelona, 

l'Arpella del Barri Gòtic i l'Aligueta de la plaça Nova, els Gegants de Raval, els Gegants de 

Sant Jaume, el Dofí del Casc Antic i el gegant Tinet el Graller, el Falcó Niku, els Gegants 

petits de Sant Pere de les Puel·les, els Nans i el gegató Quimet del Poble Sec, el gegantó 

NinOt i els gegants de l'Institut Pere Mata de Reus, convidats pel General Lagarto, els 

Gegantons Ganxut, Ramonet i Miquelet, els Gegants de la Barcelona i la Tarasca de 

Barcelona, amb l'actuació musical del grup de gralleres Les Antines. 

 

4. Festes Quinquennals dels Gegants del Pi 

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

Ballada de gegants centenaris de Catalunya amb la participació dels Gegants de la ciutat i 

els Capgrossos Macers, els Gegants Romans de Lleida, de l’Arboç del Penedès, de la Vila 

de Sitges i els amfitrions, els Gegants del Pi. 

Exposició de gegants centenaris de Catalunya amb la participació dels Gegants de la 
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ciutat i els Capgrossos Macers, els Gegants Romans de Lleida, de l’Arboç del Penedès, de 

la Vila de Sitges, els Moros de Tarragona, els Vitxets, Moros i Indis de Reus i els 

amfitrions, els Gegants del Pi. 

Xerrada: ‘Els balls de gegants a Catalunya’ a La Casa dels Entremesos 

Taula rodona: ‘El paper dels gegants a la festa’ al Palau de la Virreina 

 

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

XXVIII Trobada de gegants i elements festius del Casc Antic amb la participación dels 

gegants i les gegantes del Pi, plaça Nova, Raval, Barceloneta, Casc Antic, Sant Jaume i els 

amfitrions, els quatre gegants de Sant Pere. 

6. Festa Major del Raval 

Mostra de balls d’elements festius amb la participació dels gegants i les gegantes del Pi, 

plaça Nova, Raval, Barceloneta, Casc Antic, Sant Jaume i els amfitrions, els quatre gegants 

de Sant Pere 

7.  XIII Trobada dels Gegants de Sant Jaume 

Acte organitzat per l’Associació Colla gegantera de Sant Jaume 

Exposició i ballada amb la participació dels Gegants petits del Pi,  els Gegants, gegants 

infantils i Nan Cucut de la Pl. Nova, els gegantons Miquelet, Ganxut i Ramonet de la 

Barceloneta, el Bou de Barcelona, els Gegants del Casc Antic i els gegantons Cati, Rei Ferran 

i Tinet, la geganta petita de Sant Pere de les Puel·les, els Gegants de Santa Coloma de 

Cervelló, els Gegants d'Arenys de Mar i els amfitrions, els gegants de Sant Jaume. 

8. 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. 

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

de la Plaça Nova.  
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Ball dels Gegants Centenaris de la Plaça Nova. 

Castell de Focs. 

Concurs instagram #431fmsantroc. 

9. Festa Major de la Barceloneta 

Pregó amb els Gegants de la Barceloneta Pep Barceló i Maria la Néta. Nomenament del 

Tarascaire d'honor. 

“Foc bestial. Versots infernals”amb la participación de la Tarasca de Barcelona, els 

diables tarascaires, el Drac de Ciutat Vella, els diables de la Quinta Forca, el Gat Sirius del 

Poble Sec, els diables dels Poble Sec i els tabalers del Poble Sec. 

Presentació i bateig dels gegantets de la Barceloneta. Jornada dedicada als infantils les 

entitats amb la Presència de la imatgeria festiva de la Barceloneta: els Gegants, els 

gegantons, el Nan General Lagartó i els nous gegantets Pere i Carmeta. Amb la 

participació dels grups de ball de bastons infantils i juvenils de l’Esbart Català de 

Dansaires, la Gegantona Laia, els gegants infantils del Pi, de la plaça Nova, del Raval, de 

Sant Jaume i del Casc Antic. 

10. Diada dels Falcons de Barcelona.  

Activitat organitzades pels Falcons de Barcelona.  

Xerrada La represa de l’activitat falconera a La Casa dels Entremesos. 

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

Actuació de la Diada amb els Falcons de Piera com a convidats. 

11. 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  quatre gegants,  l'Àliga, la comparsa de 

capgrossos, els dragolins i les bastoneres de Girona, l’Esbart Català de Dansaires i els 

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

12. IV Trobada de gegants de Sant Pere de les Puel·les.  

Acte organitzat per la Colla gegantera de la Parròquia de Sant Pere.  

Cercavila amb la participación dels gegants i les gegantes del Pi, plaça Nova, Raval, 

Barceloneta, Casc Antic, Sant Jaume i els amfitrions, els quatre gegants de Sant Pere. 
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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 

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

A la sala de ball de l’1 al 31 de gener. 

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 de l’1 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 de l’1 al 31 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. 

Les ombres xineses 

A la sala de ball del 4 de febrer al 7 de març. 

Exposició produïda pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Les ombres xineses són figures de cartró de color negre creades per a fer teatre que, en 
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rebre la concentració d’un potent focus de llum, es projecten en una pantalla translúcida 

oferint als espectadors un joc d’ombres singulars. Aquesta mostra divulga la col·lecció de 

làmines d’ombres xineses del segle XIX que hi ha conservats en el fons d’imatgeria popular 

del folklorista Joan Amades i Gelats (Barcelona,1890 – 1959), dipositats al Centre de 

Documentació de Cultura Popular del Departament de Cultura.  

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

Del 18 de febrer al 4 d’abril. 

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

L’any 1995 les Festes de Sant Josep Oriol van passar de celebrar-se només dins la basílica 

del Pi a convertir-se en la Festa Major del barri, amb múltiples activitats al carrer. 

L’exposició és un recorregut des dels inicis de les celebracions l’any 1807 amb la 

Beatificació del sant barceloní fins a l’actualitat, posant èmfasi en els actes més destacats 

com els Atracaments d’en Perot, l’Emmulassa’t o la Passejada dels Oriols. 

Trampes, trampes, tot són trampes i endavant la processó 

Del 20 de maig al 27 de juny.  

Exposició produïda per la FECPiTBV i LCdE. 

L’exposició mostra una part de la col·lecció de vestits festius propietat de la Federació usats 

a les tres festes més importants de la ciutat de Barcelona: Corpus, festa major i Reis. S’hi 

exposen dos models de vestits dels timbalers o trampes que obrien la processó de Corpus, 

amb els seus complements: barrets, calçat, guants i gorgeres, i la sella, les trompetes i les 

timbales. 

Octaves. Les processons de Corpus als barris de Barcelona (1897-1952) 

Del 27 de maig al 4 de juliol.  

Exposició produïda per la Coordinadora de Centres de Recerca Local i l’Institut Ramon 

Muntaner amb la col·laboració de l’Associació de Festes de la plaça Nova i l’Esbart Català de 

Dansaires. 

La processó general de Corpus és reproduïda per les parròquies dels barris de la Barcelona 

Vella al llarg de la vuitada i, amb l’annexió, per les dels antics municipis del Pla. Aquestes 

celebracions són conegudes com octaves. L'exposició ens explica la festa del Corpus als 

barris barcelonins des la perspectiva de l'ús i embelliment de l'espai urbà i dels col·lectius 

socials que hi assisteixen per mirar i per ser mirat. 

 

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 
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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.  

25 anys dels Gegants del Casc Antic 

Del 29 de juny a l’1 d’agost.  

Exposició produïda per la Colla Gegantera del Casc Antic. 

L'exposició fa un recorregut dels 25 anys d'història de la Colla Gegantera del Casc Antic de 

Barcelona, que us permetrà conèixer en profunditat tot l'univers que envolta l'entitat i les 

seves figures, músiques i danses, actes propis, gestes, èpoques complicades, canvis i en 

definitiva, de tot el que ha acompanyat la colla i els seus gegants durant tots aquests anys: 

el seu passat, present i futur. 

Anunciant la Mercè. Els cartells de la festa major de Barcelona. 

Del 15 de setembre al 26 de novembre.. 

Exposició produïda per la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona 

Vella. 

Esperat, comentat, criticat, aplaudit, fotografiat o compartit, el cartell de les Festes de la 

Mercè ens anuncia que ja queda poc temps perquè la Festa Major arribi a Barcelona. 

Mostra cartellística de la transformació de la festa barcelonina a través del disseny de la 

imatge gràfica que, any rere any, autors i autores de tarannà ben divers han anat fent per 

anunciar la festa major. 

Cavallets... endavant! 

A la sala de bestiari de l’1 al 23 de setembre.  

Exposició produïda per l’Esbart Català de Dansaires. 

L’exposició mostra imatges la incorporació dels cavallets de l’Esbart Català de Dansaires al 

projecte de recuperació del Bestiari Històric de Barcelona i la seva transformació en els 

Cavallets Cotoners de Barcelona feta l’any 1992, així com fotografies de la participació dels 

Cavallets Cotoners a les darrers vint-i-cinc Festes de la Mercè. 

Oriol Martorell. 25 anys seguint l’estela del seu llegat. 

A la sala de ball del 13 d’octubre al 26 de novembre. 

Exposició produïda per la Coral Sant Jordi. 

Oriol Martorell va ser una personalitat de grans dimensions com a músic, pedagog, 

investigador, universitari, ambaixador i apòstol del cant coral català i, especialment, 

patriota exemplar. L'exposició repassa la figura preclara en el curs de moltes de les 

realitzacions de la cultura i la vida del país que, sense l’Oriol Martorell, no hauria arribat a 

sorgir. 

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

A la planta baixa, del 16 d’octubre al 31 de desembre. 

Exposició produïda pels Falcons de Barcelona. 
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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. 

Boig pels pessebres 

A la sala d’Actes del 2 de desembre al 8 de gener.  

Una producció de l’Associació de Festes de plaça Nova 

Mostra dels naixements i coves de pessebres més originals, de creacions privades, d’obres 

populars, de peces comercials i de les procedències més diverses de Catalunya, de tot 

l’Estat espanyol, d’arreu d’Europa, d’Àfrica, d’Amèrica... Una completa selecció de coves 

i naixements escollits de la ingent col·lecció privada de Juan Pérez Iñiesta i del seu net Jan 

Pérez Caballero.   

Pessebre Popular i Humorístic de La Casa dels Entremesos 

A la sala de Gegants Històrics del 2 de desembre al 3 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.  

Diorames de Pessebre 

A la sala d’Actes del 2 de desembre al 8 de gener.  

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.  

#Pessebrisme 

A la sala de ball del 2 de desembre al 8 de gener. 

Una producció de la Federació Catalana de Pessebrisme. 

L'exposició dóna una visió del pessebrisme a casa nostra, partint de la seva projecció des 

de l'art, la cultura i la tradició. L’exposició, estructurada en set apartats, fa un repàs a la 

trajectòria, el sentit i la realitat del pessebrisme català: la seva significació, la tècnica 

constructiva com a referent internacional, l’obra dels grans escultors de figures, la seva 

preservació patrimonial, i la importància de la seva vessant associativa.  
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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 2021 fins a un total de 27.619 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, Singapur, Turquia, Ucraïna, Xile i Xina. 

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

    

Les xifres de visitants en l’espai museístic del 2021 arrosseguen les afectacions de la 

COVID19, malgrat que l’equipament no ha tancat les seves portes, no s’han recuperat les 

xifres de l’any 2019 però en mesos es veu clarament la remuntada, sobretot en mesos que 

hi ha activitat festiva al carrer com són els mesos de febrer, març, juny, setembre, octubre i 

desembre, han estat mesos molt diferents, però s’ha vist clarament la davallada turística 

que ha fet tota la ciutat. Això ha permès poder tenir més atenció al veïnatge i a les persones 

amants de la cultura popular. 
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L’any 2021 hem iniciat el procés per adaptar i acostar l’espai museístic a persones amb 

problemes visuals, un projecte que es treballa conjuntament amb l’ONCE, per aquest nou 

any afegim la voluntat de fer l’adaptació a persones amb sordesa, gràcies a la col·laboració 

de l’Associació Inclusivxs. 

Per a l’any 2022 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 1.053 persones han participat en aquesta tipologia d’activitats: 

 

Mes Tipus Nom visitant Usuaris 

Març 

Lliure Aula Acollida CFA La Pau 15 

Lliure Aula Acollida CFA La Pau 19 

Lliure Ass. Nou Horitzó Iniciatives per la gent gran 18 

Lliure Serveis socials Sant Joan de Déu 5 

Lliure CFA Francesc Layret 27 

Lliure Esplai Calassanç 12 

Lliure Esplai del Pi 22 

Teatralitzada Escola Poble Sec 25 

Abril 

Lliure Guarderia Kids Garden 7 

Lliure Fed. Catalana dEsports PDI ACELL 9 

Lliure Grup de gent gran de la Sagrada Família 15 

Lliure IES Escola Intermunicipal el Penedès 7 

Maig 

Lliure Escola Santa Anna 29 

Concertada Tour on-line Class Expedition 9 

Lliure Grup biblioteca Sagrada Família 6 

Juny 

Lliure Institut XXV Olimpíada 23 

Lliure Espai Familiar Aurora del Raval 9 

Lliure Normalització per la Llengua 3 

Lliure Gent Gran  La Sedeta 26 

Lliure CFA Sant Joan Despí 8 

Guiada TEB BCN Barceloneta 21 

Lliure Fundació Avis-Mon. Catalunya 13 

Juliol 
Lliure Casal del Palau de la Música 58 

Lliure Associació Muet 22 

Setembre 

Guiada Fundació Joia 8 

Lliure Escola Sant Felip Neri 22 

Lliure Aula oportunitats 9 

Lliure Escola Asis Artur Martorell 37 

Guiada Col·legi Salesià de Sant Josep 52 

Octubre Lliure Taller Ocupacional Sant Jordi 14 
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Lliure Escola Sant Felip Neri 19 

Octubre 

Lliure Institut Enric Borràs 27 

Lliure Fundació Roure 11 

Lliure Grup de caminants de la Uni. Barcelona 16 

Lliure Grup de Jubilats d‘El Corte Inglés 10 

Guiada 
Associació Centre Cultural Sant Vicenç de 
Sarrià 

15 

Guiada OuiSportSpirit BARCELONE (francesos) 18 

Guiada Institució Montserrat 25 

Guiada Institució Montserrat 24 

Lliure Grup veïns d’Horta 33 

Lliure Associació d'acollida "Paquistan" 5 

Novembre 

Guiada Escola Gravi 48 

Concertada Coral Sant Jordi 37 

Concertada Coral Sant Jordi 6 

Teatralitzada Escola Montcau La Mola 31 

Lliure Parvulari Kids BCN 20 

Lliure Escola Coves d’en Cimany 12 

Concertada Institut Salvador Seguí 31 

Concertada Institut Salvador Seguí 7 

Lliure Escola d’Art Superior de Disseny Serra i Abella 29 

Lliure CRAE Sant Andreu de la Barca 13 

Desembre 

Lliure Grup marxa nòrdica gimnàs carrer perill 13 

Lliure IFE Apel·les Mestres 16 

Lliure Escola Lestonnac 6 

Lliure Taller Sant Jordi 10 

Lliure Taller Sant Jordi 14 

Lliure Taller Sant Jordi 7 

Un any més La Casa dels Entremesos ha rebut la visita de grups vinguts d’escoles, 

associacions, de jubilats i d’amistats, que venen a endinsar-se en la cultura popular 

barcelonina amb la visita a les exposicions permanents.  

Aquest 2021 s’ha notat la recuperació de grups visitants, 57 grups i més de 1.000 persones 

han fet una visita lliure o concertada  

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 entitats amb qui es col·labora, 

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. 
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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 gener a juliol i de 

setembre a desembre a les 11:15 h i a les 12:15 h, és una activitat de pagament. S’han fet 

11 sessions (de dos passis cada una) i hi han participat 460 persones. 

Mes Assistents 

Gener 21 persones 

Març 39 persones 

Abril 39 persones 

Maig 33 persones 

Maig (Nit dels Museus) 95 persones 

Juny 65 persones 

Juliol 29 persones 

Setembre 40 persones 

Octubre 44 persones 

Novembre 23 persones 

Desembre 32 persones 

 

De cara al nou any mantindrem l’activitat perquè té una bona resposta, no només hi 

assisteix públic que ve per primera vegada, sinó que algunes famílies habituals fan l’activitat 

per aprofundir més en l’exposició permanent d’imatgeria festiva. Hi haurà una variació 

horària de quinze minuts en les dues sessions. 

 

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 exposada 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 47 tallers de producció pròpia amb 841 infants i 7 tallers de producció 
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externa amb 151 participants.  

a. Tallers de La Casa dels Entremesos (propis) 

Mes Tipus Nom visitant Usuaris 

Gener T. Bastons Escola Cervantes 22 

Març 

T. Gegants Escola Ramon Llull 15 

T. Gegants Escola Ramon Llull 15 

T. Gegants Escola Ramon Llull 15 

T. Gegants Escola 30 Passos 15 

Abril 
T. Bastons Escola Sant Joan Baptista 19 

T. Bastons Escola Sant Joan Baptista 17 

Juny 

T. Bastons Institut Milà i Fontanals 17 

T. Bastons Institut Milà i Fontanals 15 

T. Danses Escola Sant Felip Neri 24 

Juliol 

T. Falcons Tránsit projectes SL 8 

T. Gegants Esplai l'Eina 15 

T. Danses Associació de Lleure Imaginarium 6 

T. Danses Associació de Lleure Imaginarium 13 

T. Gegants Associació de Lleure Imaginarium 10 

T. Diables Associació de Lleure Imaginarium 13 

T. Bastons Federació Torre de La Sagrera 16 

Agost 
T. Bastons Fundació Carles Blanch 20 

T. Cavallets Fundació Carles Blanch 20 

Setembre 
T. Cavallets Colegio Japonés de Barcelona 11 

T. Gegants Colegio Japonés de Barcelona 11 

Octubre 

T. Gegants Escola Pia de Caldes de Montbui 23 

T. Gegants Escola Pia de Caldes de Montbui 23 

T. Gegants Escola Pia de Caldes de Montbui 23 

T. Gegants Col·legi Lestonnac 18 

T. Gegants Col·legi Lestonnac 17 

T. Bastons Escola Parc de la Ciutadella 20 

T. Gegants Col·legi Lestonnac 16 

T. Gegants Escola Parc de la Ciutadella 20 

T. Gegants Escola La Mar Bella 25 

T. Gegants Escola La Mar Bella 25 

T. Bastons Escola Casas 23 

T. Danses Escola Casas 19 

T. Gegants Dominiques de l'Ensenyament 18 

T. Gegants Dominiques de l'Ensenyament 18 

T. Gegants Dominiques de l'Ensenyament 19 

T. Bastons Escola Cervantes 19 

T. Gegants Escola del Mar 26 

T. Gegants Escola del Mar 25 

T. Danses Escola Solc 23 

T. Bastons Escola El Roser 22 

T. Danses Escola El Roser 13 
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T. Danses Escola El Roser 13 

T. Gegants José Luís Fernandez Torregrosa 10 

Novembre T. Cavallets Escola Parc de la Ciutadella 20 

Desembre 
T. Gegants Escola Lola Anglada 23 

T. Diables Escola Lola Anglada 23 

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

Mes Tipus Nom visitant Pax 

Gener Curts i llargs Escola Escala Dei 21 

Febrer Curts i llargs 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 

Octubre On dormen els gegants? Escola Jesuïtes de Casp 22 

Una vegada passat el primer gran cop del Coronavirus, al llarg de l’any, sobretot a l’últim 

trimestre, s’ha recuperat la participació de les escoles als tallers de cultura popular. 

Per tercer any, en col·laboració amb el Districte de Ciutat Vella, un curs de cada escola del 

districte pot realitzar un taller de manera gratuïta. Cada any més escoles s’animen a 

realitzar aquesta activitat.  

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 12 sessions hi han participant un total de 996 persones. 

Espectacle Mes Assistència 

L'inventor Cu-cut i la màquina de 

caramels Gener  

68 persones (2 funcions) 

Els viatges dels Tres porquets Gener  81 persones (2 funcions) 

La Laia i el fantasma entremaliat Febrer 83 persones (2 funcions) 

La caputxeta vermella i el follet 

ecologista Març 

86 persones (2 funcions) 

En Cu-cut i la llegenda de Sant Jordi Abril 88 persones (2 funcions) 

Pinotxo Maig 75 persones (2 funcions) 

El retorn dels putxinel·lis Juny (DASC) 87 persones (2 funcions) 

En Cu-cut, el titella sense por Juny 60 persones (2 funcions) 

Els tres porquets Setembre 100 persones (2 funcions) 

La Castanyera Octubre 98 persones (2 funcions) 
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En restaurant d'en Cu-cut Novembre 78 persones (2 funcions) 

Els pastorets, titelles Desembre 92 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 en totes les 

sessions hi ha hagut una bona resposta.  

Durant el 2022 seguirem amb el mateix proveïdor, una entitat centenària que té part de la 

seva col·lecció exposada al nostre centre, i mantindrem les dues sessions. 

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 

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 

Octubre 10 

Novembre 9 

Desembre 11 

Aquesta activitat iniciada a principis del 2020 per una de les entitats de la Federació no s’ha 

pogut iniciar fins l’últim trimestre de l’any degut al contacte físic entre els participants i la 

voluntat de començar-la quan les condicions ho permetessin  

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. 
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Una de les propostes que ens fem de cara al nou any és ampliar el ventall de cultures que 

formen part d’aquesta tipologia d’activitats, amb xerrades, conferències i presentacions que 

ens aproximin a la realitat cultural que vivim a la ciutat de Barcelona, amb una riquesa que 

creiem que no ha de passar desapercebuda. 

a. Xerrada del dijous 

S’han realitzat un total de 13 xerrades del dijous amb un total de 251 assistents presencials, 

moltes també s’han transmès a través de xarxes socials com són el Twitter, l'Instagram i el 

Facebook fet que ha propiciat que més persones poguessin assistir-hi malgrat la distància 

o altres motiu. 

La indústria catalana de mesurar el temps. Calendaris tradicionals vuitcentistes 

Dijous 21 de gener. 19 persones. 

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

A partir de la segona meitat del segle XIX, en el marc de la revolució industrial hi ha una 

eclosió editorial i Barcelona és un centre de primer ordre pel que fa a l’aparició d’impremtes, 

editors, tallers litogràfics, il·lustradors i llibreters. Proliferen moltes capçaleres de calendaris 

i almanacs de diversos estils i continguts. Aquest gènere editorial, encara poc estudiat i 

aparentment senzill i humil, amaga molts continguts que ens expliquen una trajectòria 

històrica i política; una evolució social, rural i urbana; un fet cultural, estètic i artístic; un 

moviment econòmic i gremial. 

A càrrec de Norbert Tomàs Bilbeny. 

El Bestiari del Comú i la festa del Corpus 

Dimarts 9 de febrer. 33 persones presencials i més de 50 en línia. 

Activitat organitzada per l’Agrupació de Bestiari Popular i Festiu de Catalunya 

Dracs, lleons, àligues, bous, mulasses... han format part del nostre imaginari festiu durant 

segles. Nascuts en les processons medievals del Corpus tenien una funció moralitzant i 

representativa entre la població. Temps més tard, els gegants i bestiari molestaven al poder 

i per aquest motiu van patir prohibicions i decrets que en volien suprimir la seva aparició. 

La tenacitat de confraries, gremis i particulars va propiciar el salvament d’algunes obres de 

la imatgeria que han perviscut fins els nostres dies, donant com a resultat un ric patrimoni 

dins el panorama festiu català. 

A càrrec de Carles Freixes, director del Museu Diocesà de Solsona i membre de l’Agrupació 

de Geganters de Solsona. 

Les festes en temps de pandèmia 

Dimarts 18 de març. 22 persones presencials i més de 198 en línia. 

Activitat organitzada per l’Agrupació de Bestiari Popular i Festiu de Catalunya 

Ara que fa un any de l’inici de la pandèmia, aquesta taula rodona vol ser un punt de reflexió 

entorn de les festes tradicionals de casa nostra. Com han canviat les nostres celebracions? 

Què i com hem mantingut? Tornarem a viure les festes com abans? Aquestes i moltes altres 

preguntes les plantejarem en un debat amb participants i responsables de diverses festes 
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barcelonines. A càrrec de Laura Anton de les Festes de Sant Josep Oriol, Andreu Barnadàs 

de les Festes de la Teixonera-Mas Falcó-Penitents, Xavier Cordomí de les Festes de Sant 

Roc de la Plaça Nova, Xavi Florido de la Festa Major de Sant Antoni i Joan Sánchez de la 

Festa Major de Gràcia. 

Octaves de Corpus. La memòria popular 

Dijous 3 de juny. 31 persones assistents. 

Activitat organitzada per l’Associació de Festes de la Plaça Nova i l’Esbart Català de Dansaires 

De Sarrià a Sant Andreu de Palomar, del Clot al Poble-sec, de Gràcia a la Barceloneta... la 

memòria popular de la celebració de les octaves de la Festa de Corpus és ben viva per 

generacions i generacions de barcelonins i barcelonines. Veïnes i veïns d’aquests barris ens 

regalaran els seus records, sensacions i experiències al voltant de la festa. Taula rodona 

conduïda per Amadeu Carbó amb la participació de la senyora Maria Rosa Fernández, el 

senyor Frederic Bou, la senyora Àngela Galmes i la senyora Montserrat Pons Pallares. 

Agustí Cohí i Grau i l’Esbart Català de Dansaires. Apunts biogràfics 

Dijous 10 de juny. 23 persones assistents.  

Activitat organitzada per l’Esbart Català de Dansaires 

L’any 2021 es commemora el centenari del naixement de qui fou Director musical de 

Esbart Català de Dansaires, el músic i compositor: Agustí Cohí Grau. Es proposen tot un 

seguit d’actes per reconèixer la figura i la tasca professional del mestre Cohí, actualment 

l'Esbart Català de Dansaires utilitzar majoritàriament les seves instrumentacions a les 

actuacions. La primera de les conferències, titulada Apunts biogràfics. Agustí Cohí Grau i 

l’Esbart Català de Dansaires, explicarà la trajectòria del mestre Cohí Grau i la seva vinculació 

amb el degà dels esbarts de Catalunya. A càrrec de Jaume Simón, Joan Gómez, i Daniel 

Trullols. 

Els balls de gegants a Catalunya 

Dijous 17 de juny. 24 persones assistents.  

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

Com són els balls de gegants a casa nostra? Quines variants de ball de gegants tenim? Què 

es pot fer i què no en un ball de gegants? Tot això i molt més ho descobrirem en aquesta 

ponència de la mestra de dansa Montserrat Garrich, que repassarà les tècniques, les 

coreografies i les dificultats a l’hora de ballar amb gegants. A càrrec de Montserrat Garrich 

i Daniel Mosquera. 

Equinoteràpia. Salut, cavalls i els Tres Tombs 

Dijous 8 de juliol. 14 persones assistents.  

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

L'equinoteràpia, teràpia eqüestre o teràpia assistida per cavalls, és un tractament de cura 

alternativa per mitjançant els cavalls ajudar el desenvolupament cognitiu, físic, emocional i 

social de persones que pateixen alguna discapacitat física, intel·lectual o sensorial, que 

presenten algun trastorn de conducta o alguna problemàtica social. Els ponents de la taula 
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rodona ens desvetllaran diferents aspectes de l’equinoteràpia: els tractaments amb cavalls, 

la moderació del cavall entre el pacient i el seu objectiu, l’atenció especial que és té dels 

propis cavalls i l’esment i la cura amb els cavalls a celebracions on aquests són els 

principals protagonistes.  

El mite de la Mercè a través dels pregons. 

Dimecres 22 de setembre a les 20h. Assistència de 16 persones. 

Presentació de l'estudi dels continguts dels pregons de les festes de la Mercè des del 

període 1975-2020 que el projecte FESTSPACE ha estat fent per donar a conèixer el rerefons 

de cada un dels escrits del primer acte de les nostres festes. Aquest projecte, liderat per la 

Universitat Oberta de Catalunya se centra en la manera com els festivals i esdeveniments 

permeten o restringeixen l’accés i l’ús dels espais públics, incloent fins a quin punt podrien 

acollir efectivament interaccions i intercanvis entre persones de diferents orígens culturals, 

ètnics, socioeconòmics i sociodemogràfics. A càrrec de la Dra. Alba Colombo i el sr. Xavier 

Villanueva, membres de l'equip de recerca del Festspace.  

L’obra musical d’Agustí Cohí i Grau. 

Dijous 7 d’octubre a les 20h. Assistència de 13 persones. 

Activitat organitzada per l’Esbart Català de Dansaires. 

Taula rodona sobre L’obra musical d’Agustí Cohí Grau en la intervindran diverses persones 

que van treballar amb Agustí Cohí Grau en alguna de les múltiples facetes musicals o en 

col·lectius dels quals va formar part: orquestres de ball, escoles de música, Orquestra 

Estela, Associació de mestres directors i concertadors, Músics per la cobla i altres. Moderat 

per Joan Gómez, director musical de l’Esbart Català de Dansaires i amb la presència de 

Josep Maria Serracant, president de Músics per la cobla, Óscar Colomé, músic de 

l’Orquestra Estela i Joan Palet, violoncel·lista i director de l'Orquestra Amics dels clàssics. 

La represa de l’activitat falconera. 

Dijous 21 d’octubre a les 20h. Assistència de 15 persones. 

Activitat organitzada pels Falcons de Barcelona. 

Col·loqui amb explicació de les dificultats, el protocol i les normatives que les entitats 

falconeres han hagut de seguir per poder tornar a fer construccions humanes. Durant 

l’activitat podreu gaudir del documental “La diada dels Falcons de Barcelona” una 

aproximació de l’organització i la realització de la celebració principal de l’entitat. A càrrec 

de Ricard Cerdán, Anna Cerdán, David Garcia i Jordi Cercós. 

És la melodia del mestre Tomàs? 

Dijous 4 de novembre a les 20h. 8 persones assistents. 

Activitat organitzada per l’Esbart Català de Dansaires. 

Continuant amb el cicle de xerrades amb motiu del centenari del naixement d’ Agustí Cohí 

Grau i dels cent cinquanta de Joan Tomàs coneixerem a Joan Tomàs i Agustí Cohí Grau, 

dues personalitats que des de la música van fer créixer la cultura tradicional i l'Esbart Català 

de Dansaires. Tindrem coneixement sobre com va néixer la seva relació: un primer contacte 
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de mestre i alumne que es transformà amistat i continuïtat professional. A càrrec de Liliana 

Tomás, comissària de l’any Tomàs i Joan Gómez, director musical de l’Esbart Català de 

Dansaires. 

La cultura popular com a camp de batalla. 

Dijous 11 de novembre a les 20 h. 19 persones assistents. 

Activitat organitzada pel Grup de Cultura popular i Conflicte de la Universitat de Barcelona i 

l'Institut Català d'Antropologia.  

Aquesta taula rodona inclosa en la Setmana de l'Antropologia vol discutir sobre els límits a 

L'hora de considerar certes maneres de fer col·lectives com a “patrimoni immaterial” i què 

indigne o inacceptable per incompatible amb els valors hegemònics en la societat. Quines 

tradicions mereixen ser protegides i promocionades i quines altres han der ignorades, 

oblidades, negades, assetjades per les autoritats i els mitjans o directament prohibides? I 

per què? A càrrec de Manuel Delgado, Juan Granero, Sarai Martín i Ananelly Castañeda. 

Salvador Masdéu o l’enigma del fang. 

Dijous 16 de desembre a les 20 h. 10 persones assistents. 

Activitat organitzada per l’Associació de Festes de la plaça Nova amb la col·laboració del 

Col·lectiu El Bou i la Mula. 

De l'obra de Salvador Masdéu i Freixenet (Barcelona 1859 -1924), "autor  de totes les figures 

de pessebre bones del seu temps" en paraules de Joan Amades, tot i formar part de moltes 

vitrines de col·leccionistes i de la influència de la seva obra en artistes coetanis i posteriors, 

se'n sabia ben poca cosa, i encara no totes eren correctes. La seva extrema humilitat, que 

ni signava les seves peces ni deixava que escrivissin el seu nom quan li feien una entrevista 

al diari, va contribuir a aquest desconeixement. A la xerrada s'explicarà l'obra i la 

personalitat de Salvador Masdéu i el procés de creació de l'exposició del mateix nom, on es 

mostren més d'un centenar de peces, fruit d'un treball de recerca de tres anys, que posa 

llum a la foscor que imperava sobre un dels figuraires de pessebre amb més influència 

durant la segona meitat del segle XIX i primera del XX. A càrrec de Laura Bosch, Toni Dorda 

i Jordi Montlló, comissaris de l'exposició "Salvador Masdéu o l’enigma del fang". 

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 8 inauguracions amb un 

total de 324 assistents. 

Les ombres xineses 

Dijous 4 de febrer. Assistència: 23 persones. 

A càrrec de Toni Serés, 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.  
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Trampes, trampes, tot són trampes i endavant la processó 

Dijous 20 de maig. Assistència: 32 persones. 

A càrrec de Guillem Amorós i Nico Alonso, membres de la comissió de l’exposició i Eloi 

Palmeiro, president de FECPiTBV. 

Octaves. Les processons de Corpus als barris de Barcelona (1897-1952) 

Dijous 27 de maig. Assistència: 39 persones. 

A càrrec de Montserrat Garrich i Xavier Cordomí, comissaris de l’exposició, Fancesc Viso, 

Carme Jiménez, presidenta de l’Institut Ramon Muntaner. 

25 anys dels Gegants del Casc Antic 

Dimarts 29 de maig. Assistència: 52 persones. 

A càrrec d’Abel Plana, president de la Colla gegantera del Casc Antic 

Anunciant la Mercè. Els cartells de la festa major de Barcelona. 

Dijous 15 de setembre. Assistència: 65 persones. 

A càrrec d’Agnès Bartolomé i Oriol Mestres, membres de la comissió de l’exposició, Manel 

Terron, dissenyador, i Eloi Palmeiro, president de FECPiTBV. 

Oriol Martorell. 25 anys seguint l’estela del seu llegat. 

Dijous 13 d’octubre: Assistència: 44 persones. 

A càrrec de Montserrat Artigas, presidenta de la Coral Sant Jordi, Gabriel Ginestà, comissari 

de l’exposició i Xavier Cordomí, director de la Casa dels Entremesos. 

Nadal a La Casa dels Entremesos. Inauguració de les exposicions del cicle nadalenc. 

Dijous 2 de desembre. Assistència: 50 persones. 

A càrrec d’Abel Plana, president de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella, Xavier 

Cordomí, president de l’Associació de Festes de la plaça Nova i director de La Casa dels 

Entremesos i Eloi Palmeiro, president de la FECPiTBV. 

 

c. Presentacions 

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

tradicional catalana, sovint vinculats a activitats de les associacions de la Federació. Durant 

el 2021 s’han realitzat un total de 4 presentacions amb un total de 155 assistents. 

L’Ou com balla. L’efímer, el Corpus i la Catedral 

Dijous 15 d’abril. 35 persones presencials. 

Activitat organitzada per la Catedral de Barcelona. 

A tots ens meravella poder veure l'Ou com balla, però què en sabem realment? Què 

significa? Se n'ha escrit molt sobre aquest art efímer barceloní, tot i que a l'hora se n'ha dit 

ben poc. Presentació del llibre "L'Ou com balla. L'efímer, el Corpus i la Catedral" de Nil Rider, 

a càrrec de Josep Maria Turull, canonge-fabriquer de la Seu de Barcelona, Albert Domènech 

Alberdi, prologuista i l'autor. 
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Músiques del MercèDansa, segon volum. 

Dimecres 22 d’abril. 42 persones presencials. 

Activitat organitzada per l’Esbart Català de Dansaires 

La col·lecció Músiques del MercèDansa publica en diferents volums la música dels balls de 

Catalunya que des de 1993 han estat convidats als actes del MercèDansa que l’Ajuntament 

de Barcelona programa des de 1993 per la festa major i que son coordinats per l’Esbart 

Català de Dansaires. Iniciada l'any 2020, el volum 2 de Músiques del MercèDansa conté la 

instrumentació per a cobla d'onze danses convidades en diferents anys del MercèDansa, 

una d'elles el Ball d'ofrena a la Mare de Déu de Sarrià (Barcelona) present a la darrera edició 

de 2020. Presentació a càrrec de Jordi Fosas, director de Fira Mediterrània, i Joan Gómez, 

director de la col·lecció.    

El Banderí, joc de cartes 

Dijous 1 de juliol. 10 persones assistents. 

El Banderí és un joc de cartes basat en el ball de bastons, una de les expressions de la 

cultura popular i tradicional catalana. En aquesta presentació els creadors ens explicaran 

quins són els objectius i les regles del joc, així com també quin va ser el motiu de la creació 

d'aquest joc que vol acostar el ball de bastons a les llars catalanes. Presentació a càrrec de 

Núria Espejo i Rubén Ramiro, creadors del joc, amb la intervenció d'Adrià Ortiz, president de 

la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya.  

Reescrivint el futur amb la memòria, les Festes de Sant Roc de la plaça Nova 

Dimecres 7 de juliol. 51 persones assistents. 

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

L'audiovisual, de Martí Aymerich, tracta d'un barri i d'una festa. Una festa nascuda al barri 

de la Catedral l'any 1589 com a vot del veïnat a Sant Roc per haver superat una gran 

epidèmia, la pesta negra, i que arriba fins els nostres dies superant una nova pandèmia, la 

Covid-19.  Aquesta és la història de la persistència d'una festa i de la resistència d'un barri 

que, ferit per les reformes urbanes, la guerra, el turisme i la gentrificació, han sobreviscut. 

Que continuï la festa! 

Aportacions a la Dansa Catalana. 

Dijous 28 d’octubre a les 20h. Assistència: 17 persones. 

Activitat organitzada per l’Esbart Català de Dansaires. 

Presentació del recull els textos de les comunicacions presentades a la jornada del mateix 

nom celebrada el 29 de febrer de 2020 en la que es van presentar 14 aportacions a la dansa 

catalana fetes des de qualsevol punt de vista: reculls, documentacions històrics, 

reconstruccions coreogràfiques, creació de danses per contextos festius, programacions 

escolars, etc. A càrrec de Daniel Trullols i Montserrat Garrich. 
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d. Altres activitats 

Que comenci l’espectacle del Drac Folklòrix! 

Diumenge 25 d’abril a les 11 i a les 12 h. 79 persones entre els dos espectacles. 

Activitat organitzada per la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona 

Vella. 

ii!! Tens ganes de conèixer la llegenda del drac folklòrix? Doncs vine el dia 25 d’abril a La 

Casa dels Entremesos a viure aquesta bonica aventura amb l’actriu i ballarina Anna 

Tantinyà. 

Aquest drac es dedicava a ballar totes les danses populars catalanes i volia que la gent no 

li tingués por, ell imaginava crear colles de cultura popular per als ciutadans i fer una bonica 

festa a la vila dels entremesos... iisorpresaa!! 

Arribada de l’Esperit del Nadal 

Dissabte 11 de desembre a les 19.15 h. 60 persones assistents. 

Arribada de l’Esperit del Nadal i del seu seguici, “Ball de l’Esperit del Nadal”, Pregó de Nadal 

i espectacle de llums a la façana de La Casa dels Entremesos. Una producció de 

l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella. 

Concert de Nadal de la Coral Sant Jordi 

Dissabte 18 de desembre a les 17.30 h. 69 persones de públic. 

Activitat organitzada per la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona 

Vella en col·laboració amb la Coral Sant Jordi. 

Els cors infantils Esquitx i Espurna, integrants de la Coral sant Jordi, ens aproparan al Nadal 

amb un concert de Nadales per a tots els públics. 

L’Home dels Nassos 

Divendres 31 de desembre a les 11h. 72 persones assistents. 

Aparició màgica i salutació de l'Home dels Nassos amb els grallers La Pessigolla de la 

Plaça Nova per acomiadar l'any i donar la benvinguda al 2022. 

2.5. Cursos i formacions diverses 

Aula de Sardanes per a adults. Cada dissabte a partir de l’octubre, a càrrec del Grups 

Sardanista Iris – Aula de Sardanes. 

 

El Ball del Divendres i el Clos i batacada han estat suspesos i es reprendran durant l’any 2022. 

 

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. 
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La Casa dels Entremesos disposa d'equips de so, equips de projecció digital, serveis, 

calefacció i wifi en els diferents espais. 

Durant el 2021 s’han realitzat un total de 3 cessions d’espais amb un total de 112 

assistents. 

Mes Entitat Sales Pax Motiu 

Octubre 
Coordinadora de Geganters de Barcelona Pati 22 Assemblea 

José Luís Fernandez Pati 32 Festa d’aniversari 

Desembre Universitat Pompeu Fabra Pati 60 

Programa de 

Voluntariat Lingüísitc 

de la UPF 

 

4. CAMPANYES SOLIDÀRIES 

Campanya 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. Activitat organitzades per la Federació d’Entitats de Cultura Popular i 

Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos 

Dona ales a la generositat! Protagonistes: Arpella del Barri Gòtic i Falcó Niku. 

Del 3 de desembre de 2021 al 4 de gener de 2022. 

Donació a la Parròquia de Sant Pere de les Puel·les. 

Altres campanyes solidàries 

Campanya de recollida d’aliments per Sant Roc 

Del 4 al 15 d’agost recollida d’aliments per Càritas Barcelona. Recollida organitzada per 

l’Associació de Festes de la plaça Nova.  

 

Aquesta Marató toca a tothom 

De l’1 de desembre al 15 de gener. 

Donatius íntegres a la Marató de TV3 dedicada a les malalties mentals. 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: GENER I FEBRER 

● Carnaval de Barcelona: GENER I FEBRER 
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● Corpus de Barcelona: MAIG I JUNY 

● Festes de la Mercè: ABRIL-SETEMBRE 

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

● Calendari activitats 2022: NOVEMBRE I DESEMBRE 

● Festes de Santa Eulàlia 2022: NOVEMBRE I DESEMBRE 

● Carnaval 2022: DESEMBRE 

 

6. ASSEMBLEES I REUNIONS DE LA FEDERACIÓ 

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

S’han realitzat un total de 10 reunions de Junta Permanent i 7 Plenaris (reunions generals 

amb totes les associacions). 

 

7. 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 420 reunions, assemblees i comissions.  

- Més de 640 assajos i formacions (esbart, sardanes, falcons, gegants, nans, cantaires, 

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

- 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 

segons les memòries presentades per cada entitat federada i resident i resumides a 

continuació, per ordre d’antiguitat de l’associació. 

 

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. 

https://www.facebook.com/mulassabcn/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBaUVj_GJOofog44P9Wt4_Mxlj_GvRn6ij8vkZOvfp9Qh4iLLPsGANK4VUqW3s93bAMyMpZeBezso-v
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Mes Assajos de figures Assajos de músics Reunions 

Gener - - 3 virtuals 

Febrer - 3 6 (5 de virtuals) 

Març 1 1 8 (6 de virtuals) 

Abril - 1 6 virtuals 

Maig - 1 5 (4 de virtuals) 

Juny - - 8 

Juliol - - 3 

Agost - - 2 

Setembre 2 1 6 

Octubre - - 4 

Novembre - 2 12 

Desembre - 1 6 

Organització 

• Gener- Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga, juntament amb la Colla 

gegantera del Casc Antic, suspès a causa de la situació sanitària provocada per la 

Covid-19. Emissió d’un vídeo al Youtube de Els Gegants del Pi, tot recordant el 

Seguici de les Basíliques d’anys anteriors. 

● Febrer- Exposició “El Pi en festes. 25 anys de la recuperació de les Festes de Sant 

Josep Oriol” a La Casa dels Entremesos. 

● Febrer- Activitats a les XXSS- Emissió d’un conjunt de 5 vídeos al canal de YouTube 

dels Gegants del Pi, recordant les Festes de Santa Eulàlia d’anys passats. 

● Març- Festes de Sant Josep Oriol (veure les activitats a la pàgina X) 

● Juny- «La Vigília de Corpus», juntament amb la Colla Gegantera del Casc Antic i els 

Gegants de la Ciutat. Participació dels quatre gegants del Pi. 

● Juny- Festes Quinquennals dels Gegants del Pi: 

o Exposició de gegants centenaris de Catalunya, al Palau de la Virreina. 

o Mostra de balls de gegants centenaris de Catalunya, a la Plaça de Sant Josep 

Oriol, amb la participació dels quatre gegants originals del Pi. 

o Xerrada «Els balls de gegants a Catalunya», a La Casa dels Entremesos. 

o Taula rodona «El paper dels gegants a la festa», al Palau de la Virreina. 

● Setembre- Estrena dels vestits nous dels Gegants grans del Pi 

• 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. 

• Desembre- Ballada solidària per recaptar fons per a La Marató de TV3, dedicada a 

la salut mental -  Mustafà i l’Elisenda petits, el gegantó Perot lo Lladre i la Mulassa 

de Barcelona. 
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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 

• Març- Acte i signatura del manifest #LaCulturaPopularÉsNecessaria a favor del 

tracte equiparable de la cultura popular i les festes majors amb la resta de sectors 

culturals per part del PROCICAT.  

• Abril- Presentació del Retallable de Gegants i Gegantes de Barcelona dins el festival 

literari Món Llibre - Mustafà i l’Elisenda petits i Músics dels Pi 

• Maig- 29ª Trobada de gegants i bestiari de la Barceloneta - Port Vell – amb la 

Mulassa de Barcelona i el Lleó de Barcelona. 

• Maig- Exposició del Seguici Popular de Barcelona al vestíbul de l’Ajuntament, en el 

marc  de la celebració del Corpus – amb els Gegants grans del Pi, la Mulassa de 

Barcelona i el Lleó de Barcelona. 

• Juny- Exposició del Seguici Popular de Barcelona al vestíbul de l’Ajuntament, en el 

marc de la celebració del Corpus. 

• Juny- Processó del Corpus 

• Juny- Exposició «Barcelona al carrer. Veure i ser vist. La processó del Corpus» del 

Museu Diocesà, organitzada amb motiu dels 700 anys del Corpus de Barcelona, amb 

els Gegants petits originals del Pi 

• Juliol- XXVIII Trobada de gegants i elements festius del Casc Antic, amb els Gegants 

petits i infantils. 

• Juliol- Mostra de Balls d’Elements Festius del Raval, amb els Gegants petits. 

• Juliol- XIII Trobada dels Gegants de Sant Jaume, amb els Gegants petits. 

• Juliol- Bateig del Lleó de Sabadell, amb el Lleó de Barcelona 

• Agost- Festes de Sant Roc de la Plaça Nova.  

• Agost-  Cercavila i Pregó de la Festa Major de Castellterçol amb els Gegants petits 

del Pi, Laia i Oriol 

• Setembre- Setmana del Llibre en Català, acte de presentació del Retallable dels 

Gegants i Gegantes de Barcelona – Mustafà i Elisenda petits. 

• Setembre- Ofrena floral al Monument de Rafael de Casanova en motiu de la Diada 

Nacional de Catalunya. 

• Setembre- Jornada Lúdicament Bestial organitzada per l’Agrupació de Bestiari i la 

• Federació Catalana del Joc Tradicional - Mulassa de Barcelona. Tarda suspesa per 

pluja. 

• Setembre- Col·laboració en l’organització i realització de l’exposició Anunciant la 

Festa Major. Els cartells de la Festa Major de Barcelona., una mostra dels cartells de 

la festa. Del 14 de setembre al 26 de novembre a La Casa dels Entremesos. 

• Setembre- Festes de la Mercè 2021: Mostra de gegants, Exposició del Seguici 

Popular de Barcelona i Exposició de Bestiari, Toc d’Inici, Sortida d’Ofici de la Mercè, 

Mostra de Bèsties, gegants, capgrossos i altres elements festius, Cavalcada i Mostra 

de foc – Gegants grans, petits i infantils del Pi, grallers del Pi, Mulassa i Lleó de 

Barcelona i Pircussió. 

• Setembre- Festa Major del Poblenou – Gegants petits del Pi. 

• Octubre- Bateig dels nous Gegants infantils de la Barceloneta – Mustafà i Elisenda 
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petits. 

• Octubre- IV Trobada de gegants de Sant Pere de les Puel·les - Gegants petits del Pi. 

• Novembre- Història de Gegants a la Roca dels Vallès – Gegants Petits del Pi i la 

Mulassa de Barcelona, acompanyats pels Músics del Pi 

• Desembre- Inauguració del pessebre de la Basílica de Santa Maria del Pi - Mustafà i 

l’Elisenda petits. 

Altres fets a destacar 

 

- Concurs de cartells de les Festes de Sant Josep Oriol 2021 i 2022. 

- Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació, imatge de l’entitat 

i manteniment de les figures. 

- Participació al llarg de l’any de reunions amb la Federació d’Entitats de Cultura 

Popular i Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos, la Plataforma 

de Festes Majors de Barcelona, la Coordinadora de Geganters de Barcelona i 

l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. 

- Creació d’una coreografia per al ball del gegantó Perot lo lladre. 

- Gravació dels dos balls dels quatre Gegants del Pi per a una publicació de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

- Presentació del cartell i els convidats de les «Quinquennals del Pi» a les xarxes 

socials de Els Gegants del Pi. 

- Restauració i confecció dels nous vestits dels Gegants grossos del Pi. 

- Publicació del programa alternatiu dels Gegants del Pi de les festes de La Mercè, i 

de la samarreta amb el corresponent cartell alternatiu. 

- Aportació a la campanya de recollida de llibres i joguines «Dona ales a la 

generositat» de La Casa dels Entremesos. 

- Presentació del cartell del Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga. 

 

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.   



38 
 

 
FEDERACIÓ D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE BARCELONA VELLA | Memòria 2021 

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

cultura popular: els Gegants (Centenaris, Nous i Infantils), els Nans i els capgrossos de la 

Plaça Nova, el bestiari festiu (Àliga de la Ciutat, Víbria de Barcelona, Arpella del Barri Gòtic i 

l’Àliga Petita), els Diables del Barri Gòtic, els grallers La Pessigolla i els tabalers Percúdium. 

Mes Assajos de 

figures 

Assajos de 

músics 

Reunions Consultes a 

l’arxiu 

Gener 3 - 6 virtuals 1 

Febrer - 3 6 virtuals 1 

Març - 7 4 virtuals 3 

Abril - 7 4 virtuals 4 

Maig 3 8 4 (2 de virtuals) 3 

Juny 2 7 4 2 

Juliol 1 7 4 1 

Agost 6 5 4 1 

Setembre 3 6 5 1 

Octubre 3 6 5 1 

Novembre 3 3 6 1 

Desembre 1 2 2 1 

Organització 

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

des del món rural a la societat industrial” a La Casa dels Entremesos.  

• Gener- Xerrada: «La indústria catalana de mesurar el temps. Calendaris tradicionals 

vuitcentistes». Amb Norbert Tomàs Bilbeny, director d’Edicions Morera i comissari 

de l’exposició “Per no perdre el temps. Calendaris tradicionals, del món rural a la 

societat industrial.”, amb l’assistència de 19 persones. 

• Febrer. Activitats a les XXSS- Festes de Santa Eulàlia a les xarxes de l’AFPN: 

#santaeulàliaplaçanovina. 

• Març. Activitats a les XXSS- Retransmissió en directe pel nostre canal d’Instagram 

de l’acte i signatura del manifest #LaCulturaPopularÉsNecessaria  

• Maig- Col·laboració en l’organització, realització i presentació de l’exposició 

«Trampes, trampes, tot són trampes i endavant la processó. Els vestits dels 

timbalers de Corpus». 

• Maig- Col·laboració en l’organització, realització i presentació de l’exposició 

«Octaves, La festa del Corpus als barris de Barcelona (1897-1965)». 

• Juny- Presentació a través de les xarxes, de la restauració de l’Àliga vella de la Ciutat, 

amb la xerrada «L’Àliga vella, com nova» amb la presència de Xavier Jansana, Sessa 

Casserras, Xavier Cordomí, Bernat Roman i Esther Planas. En el marc del Dia de 

l’associacionisme Cultural DASC. 

• Juny- Exposició de l’Àliga vella de la Ciutat restaurada a la Casa dels Entremesos, 

junt amb l’Arpella del Gòtic i les corones antigues de les àligues. En el marc del Dia 
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de l’associacionisme Cultural DASC. 

• Juny- Coorganització de la xerrada – taula rodona «Octaves de Corpus, la memòria 

popular» a La Casa dels Entremesos. 

• Juliol- Exposició «4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de la Plaça Nova» i 

projecció del documental «Reescrivint el futur amb la memòria. Les Festes de Sant 

Roc de la Plaça Nova» a la sala de Ball de La Casa dels Entremesos. 

• Juliol- Presentació i projecció del documental «Reescrivint el futur amb la memòria. 

Les Festes de Sant Roc de la Plaça Nova», de Martí Aymerich, amb la presència de 

l’autor, el periodista Antoni Tortajada i el professor de l’Institut Fort Pius de 

Barcelona, Josep M. Sardà. 

• Juliol- Xerrada de Sant Antoni: «Equinoteràpia. Salut, cavalls i els Tres Tombs» amb 

Jordi Hernández, fisioterapeuta especialitzat en teràpies amb cavalls, Alexandre 

Pujadas, especialista en cavalls per a teràpies, i Andreu Bernadàs, president de la 

Federació Catalana dels Tres Tombs. 

• Agost- Exposició «4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de la Plaça Nova» i 

projecció del documental «Reescrivint el futur amb la memòria. Les Festes de Sant 

Roc de la Plaça Nova» a la sala de Ball de La Casa dels Entremesos. 

• Agost- Organització i realització de les 432 Festes de Sant Roc de Barcelona a la 

plaça Nova amb les següents activitats: 

o Fira d’artesania. 

o En Cu-cut dalt del ruc  amb el capgròs Cu-cut, els capgrossos de la plaça Nova 

i els grallers La Pessigolla. 

o Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc.a càrrec de farmacèutiques del 

barri. 

o Sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Granollers. 

o Cucanya de la Plaça Nova 

o Concert amb el grup Karaokes Band.  

o Cursa infantil adaptada al Gòtic 

o Concurs infantil de dibuix.  

o Jocs populars i tradicionals. 

o  La Festa dels Gos: Tradicional salutació de gossos a Sant Roc  

o Concert amb l’orquestra Aquarium. 

o 40a Trobada i Balls de Gegants de la plaça Nova. Mostra i balls amb els 

gegants del Pi, del Raval, de la Barceloneta, del Casc Antic, de Sant Pere de les 

Puel·les, de Sant Jaume, del carrer Princesa i els amfitrions de la plaça Nova: 

els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, 

l’Àliga petita i els grallers La Pessigolla. 

o Actuació de l’Esbart Català de Dansaires. Amb l’acompanyament musical de 

la Cobla Ciutat de Cornellà. 

o Cantada d’havaneres amb el grup Cavall Bernat. 

o Mostra del Seguici Tradicional de Sant Roc.  

o Gran Traca Despertada 

o Repic de campanes 

o Renovació del vot a Sant Roc a l’altar major de la Basílica de Santa Maria del 

Pi. Entrada del Seguici de Sant Roc, Solemne Missa cantada, amb repic de 

campanes, cant dels Goigs en llaor a Sant Roc, veneració de la relíquia de Sant 

Roc, ofrena i benedicció dels Panellets de Sant Roc i ball dels Gegants 
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centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova. 

o Ball de l’Àliga de la Ciutat a la Seu Catedral de Barcelona 

o Recepció i balls del Seguici de Sant Roc al Palau Episcopal. 

o Col·locació de la Bandera Verda de la Comissió al balcó del Palau Episcopal.  

o Ofrena floral a Sant Roc de la plaça Nova 

o Balls del Seguici de Sant Roc: El Diable de Sant Roc, els Bastoners de l’Esbart 

Català de Dansaires, l’Àliga de la Ciutat, el Lleó de Barcelona, el nan Cu-cut, 

els gegants infantils de la Plaça Nova i l’Àliga Petita, els Gegants Centenaris de 

Sant Roc de la Plaça Nova, la Bandera Verda de la Comissió de Festes de Sant 

Roc i la Cobla Ciutat de Cornellà. 

o Ball dels Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova. 

o Mostra del Porró Llarg  

o Tres sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Granollers. 

o Putxinel·lis tradicionals catalans amb Titelles Vergés i l’obra: La Caputxeta i 

el follet ecologista. 

o Enlairament del Globus del Capità Munyón. 

o Va tocada amb Percúdium a l’avinguda de la catedral . 

o 37è. Correfoc de Sant Roc (espectacle estàtic) amb la Víbria de Barcelona, 

l’Arpella del Barri Gòtic, els Diables del Barri Gòtic i els tabalers Percúdim.  

o Castell de Focs  

o Al llarg de les Festes: 

▪ «Per Sant Roc: Omplim la cistella!». Campanya solidària de recollida 

d'aliments. 

▪ «La ruta del Panellet». Campanya solidària amb comerços de 

proximitat del barri. 

▪ Concurs d'Instagram: #432fmsantroc 

• Setembre- Exposició «4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de la Plaça Nova» i 

projecció del documental «Reescrivint el futur amb la memòria. Les Festes de Sant 

Roc de la Plaça Nova» a la sala de Ball de La Casa dels Entremesos. 

• Setembre- Tria del Concurs d’Instagram de les 432 Festes de Sant Roc i declaració 

de les 3 fotografies guanyadores per votació de l’assemblea. 

• Octubre- Bateig dels nous Gegants infantils de la Barceloneta – Gegants infantils 

Pippo i Àliga i Àliga de la plaça Nova. 

• Octubre- IV Trobada de gegants de Sant Pere de les Puel·les - Gegants de la plaça 

Nova, Nan Cu-cut, gegantets Pippo i Gal·la i Àliga petita. 

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

tradicionals, des del món rural a la societat industrial” al Museu de la Memòria de la 

Vinya iu del Vi de Sant Fruitós del Bages. 

• Novembre- Jornada de la colla a Solsona amb una visita al Quarto del Gegants i al 

Taller d’Escultura Casserras i una visita cultural a la ciutat. 

• Novembre- Organització de l’exposició “Boig pels pessebres”. 

• Desembre- Exposició «Per no perdre el temps. Calendaris Tradicionals, des del món 

rural a la societat industrial», al Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi de Sant Fruitós 

del Bages. 

• Desembre- Organització, realització, muntatge i inauguració de l’exposició «Boig pels 
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pessebres. Col·lecció de naixements i coves de Juan Pérez Iñiesta», a La Casa dels 

Entremesos. 

• Desembre- Organització i realització de la Xerrada de Santa Llúcia amb el títol: 

«Salvador Masdéu o l’enigma del fang», a càrrec de Laura Bosch, Toni Dorda i Jordi 

Montlló, a La Casa dels Entremesos. 

• Desembre- Organització i realització de l’acte de l’aparició màgica i salutació de 

l’Home dels Nassos a La Casa dels Entremesos, el 31 de desembre. 

Participació 

● Gener- Tres sessions de treball de la comissió per l’exposició «Octaves. La festa de 

Corpus als barris de Barcelona», de l’IRMU i CCPC. 

● 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  

● Febrer- Participació en la comissió de treball de preparació de l’exposició «Trampes» 

de La Casa dels Entremesos. 

● Febrer- Gravació d’un audiovisual amb les «cu-cuteres» i el nan Cu-cut per a la 

GamVerrada Covid, organitzada per la Verreta de Tàrrega, amb el manifest del 8 de 

març. 

● Febrer- Arribo del Carnaval amb els gegants vells de la Casa de la Caritat  

● Març- Gravació de balls dels gegants infantils de les Festes de Sant Josep Oriol amb 

els gegantets Pippo i Gal·la i l’Àliga petita. 

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

● Març- Acte i signatura del manifest #LaCulturaPopularÉsNecessaria a favor del 

tracte equiparable de la cultura popular i les festes majors amb la resta de sectors 

culturals per part del PROCICAT. Hi assisteixen dues persones de la Junta de 

l’Associació de Festes de la Plaça Nova, una altra com a conductor de l’acte i una 

quarta formant part de la Junta de la Federació d’Entitats de Cultura Popular i 

Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos. 

● Març- Festes de Sant Josep Oriol 

● Abril- Participació en el llibre de Gegants de Barcelona 

● Maig - Participació en el llibre de Gegants de Barcelona amb entrevistes i gravacions 

● Maig- Exposició del Seguici Popular de Barcelona al vestíbul de l’Ajuntament, en el 

marc  de la celebració del Corpus  

● Maig- 29ª Trobada de gegants i bestiari de la Barceloneta - Port Vell – amb els 

Gegants del Raval. 

● Juny- Exposició del Seguici Popular de Barcelona al vestíbul de l’Ajuntament, en el 

marc  de la celebració del Corpus, amb l’Àliga de la Ciutat i Víbria de Barcelona. 

● Juny- Processó del Corpus amb la desfilada i el ball de l’Àliga de la Ciutat i la 

plantada de la Víbria de Barcelona.  

● Juny- Presentació dels Projectes Participatius de Ciutat Vella al Convent de Sant 

Agustí Vell amb l’assistència de la secretària de l’associació. 

● Juny- III Jornada de recerca històrica dels barris de Barcelona al Born CCM i amb la 
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intervenció del president i assistència dels membres de la Vocalia de Projectes, 

Recerca, Arxiu i Memòria 

● Juny- Presentació al Centre Artesà Tradicionàrius del llibre de la col·lecció 

«Músiques de Tabalers, Músics dels Diables del Prat» - Percúdium. 

● Juny-  Rebuda de la Flama del Canigó - Àliga de la Ciutat fent el ball. 

● Juliol- Mostra de Balls d’Elements Festius del Raval , amb els Gegants nous, el nan 

Cu-Cut, els gegantets Pippo i Gal·la i l’Àliga petita.  

● Juliol- Correfoc de les Guspires de Sant Antoni de Barcelona, amb els tabalers 

Percúdium. 

● Juliol- XXVIII Trobada de gegants i elements festius del Casc Antic, amb els Gegants 

nous, el nan Cu-Cut i l’Àliga petita. 

● Juliol- XIII Trobada dels Gegants de Sant Jaume, amb els Gegants nou, el nan Cu-

Cut, els gegantets Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla. 

● Juliol- Bateig del Lleó de Sabadell, amb l’Àliga de la Ciutat. 

● Setembre- Festes de la Mercè 2021: Mostra de gegants, Exposició del Seguici 

Popular de Barcelona i Exposició de Bestiari, Toc d’Inici, Sortida d’Ofici de la Mercè, 

Mostra de Bèsties, gegants, capgrossos i altres elements festius, Cavalcada i 

Mostra de foc 

● Setembre- Jornada Lúdicament Bestial organitzada per l’Agrupació de Bestiari i la 

● Federació Catalana del Joc Tradicional - Cucanya de la Plaça Nova i Fira d’Entitats 

amb una parada i la presència de l’Arpella del Barri Gòtic i la Víbria (vella) de 

Barcelona. Tarda suspesa per pluja. 

● Setembre- «Passejada de bèsties» dins dels actes de la Jornada Lúdicament Bestial 

- Arpella del Barri Gòtic i Víbria (vella) de Barcelona. Acte suspès per pluja. 

● Setembre- Col·laboració en l’organització i realització de l’exposició Anunciant la 

Festa Major. Els cartells de la Festa Major de Barcelona., una mostra dels cartells de 

la festa. Del 14 de setembre al 26 de novembre a La Casa dels Entremesos. 

● Novembre- Exposició “Els nans del Poble-sec” – Nan Cucut. 

● Novembre- Exposició del Seguici del 1050 aniversari de Sant Climent de Llobregat 

al Casal Cultural – Àliga de la Ciutat 

● Novembre- 75è aniversari dels capgrossos de Badalona – Nan Cucut 

● Novembre- Cercavila de la Festa Major de Sant Climent de Llobregat – Àliga de la 

Ciutat. 

● Desembre- Exposició «Els nans del Poble-sec» amb el nan Cu-cut. 

● Desembre- Cerimonial de Cultura Popular de la inauguració de la Torre de la Mare 

de Déu de la Sagrada Família amb l’Àliga de la Ciutat. 

● Desembre- Campanya de recollida de llibres i joguines «Dona ales a la generositat» 

de La Casa dels Entremesos amb l’Arpella del Barri Gòtic. 

● Desembre- Desfilada de l’Home dels Nassos i el seu seguici pels carrers de Ciutat 

Vella amb els 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. 

- Participació en el Consell de barri del Barri Gòtic. 
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- Restauració de les figures dels gegantets Pippo i Gal·la a càrrec del Taller 

d'escultura Casserras de Solsona. 

- Restauració de les Cucanyes de la plaça Nova per part de Nuno Ricardo 

Antunes de Carvalho. 

- Creació de noves joies per a la Laia, la Geganta nova de la Plaça Nova 

- Participació al llarg de l’any de reunions amb la Federació d’Entitats de Cultura 

Popular i Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos, Plataforma 

de Festes Majors de Barcelona, de l’Institut Ramon Muntaner, la Comissió de 

Seguiment del Corpus 700, la Coordinadora de Geganters de Barcelona, els 

Departaments de Festes i de Cultura de proximitat de l’Institut de Cultura de 

Barcelona i l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. 

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

- Concurs d’Instagram #431fmsantroc. 

- Participació en el projecte de la Federació “Ràdio Rambles” 

- Adhesió com a nou associat la Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla 

Catalana. 

- Adhesió al manifest de la Plataforma Som Escola per la defensa del català a 

l’escola. 

- Aportació a la campanya de recollida de llibres i joguines «Dona ales a la 

generositat» de La Casa dels Entremesos. 

- Preparació del llibret dels Protocols de les Festes de Sant Roc. 

 

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 Reunions 

Gener - 2 virtuals 

Febrer - 2 virtuals 

Març - 2 virtuals 

Abril - 2 virtuals 

Maig - 3 (2 virtuals) 

Juny -  

Juliol - 3 (2 virtuals) 

Agost - 1 virtual 

Setembre 3 3 (2 de virtuals) 
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Octubre - 2 

Novembre  2 

Desembre - 5 

Organització 

• Juliol- Mostra de Balls d’Elements Festius en el marc de la Festa Major del Raval. 

Participació 

● Gener- Acte d’agermanament de l’Ajuntament amb la població xinesa amb motiu de 

l’any nou Xines el dia 26 a la tarda – Bou de Barcelona. 

● Febrer- Festes de Santa Eulàlia  

● Febrer- Festes de Sant Josep Oriol 

● Març- «Diada de Dones de Foc 2021» 

● Març- Acte del manifest #LaCulturaPopularÉsNecessaria a favor del tracte 

equiparable de la cultura popular i les festes majors amb la resta de sectors culturals 

per part del PROCICAT.  

● Març- Diada de Dones de Foc 2021 – Diablesses Kinta Forka 

● Abril- Exposició “Dracs del Pla de Barcelona” a la Torre de La Sagrera – Drac de 

Ciutat Vella 

● Maig- 29ª Trobada de gegants i bestiari de la Barceloneta - Port Vell – amb els 

Gegants del Raval. 

● Maig- Exposició del Seguici Popular de Barcelona al vestíbul de l’Ajuntament, en el 

marc  de la celebració del Corpus. 

● Juny- Exposició del Seguici Popular de Barcelona al vestíbul de l’Ajuntament, en el 

marc  de la celebració del Corpus. 

● Juny- Processó del Corpus amb la plantada del Bou de Barcelona i el Drac de la 

Ciutat Vella de Barcelona. 

● Juliol- Mostra de Balls d’Elements Festius del Raval, amb els Gegants del Raval, la 

Gegantona Quimeta i el Nan Manolito. 

● Juliol- XXVIII Trobada de gegants i elements festius del Casc Antic, amb la 

Gegantona Quimeta i el Nan Manolito. 

● Juliol- XIII Trobada dels Gegants de Sant Jaume, amb els Gegants del Raval, la 

Gegantona Quimeta i el Nan Manolito. 

● Agost- 40a Trobada i Balls de Gegants de la plaça Nova de les 432 Festes de Sant 

Roc de Barcelona a la Plaça Nova amb els Gegants del Raval, Lola i Senyor Ramon, 

i la gegantona Quimeta. 

● Setembre- Festes de la Mercè 2021: Mostra de gegants, Exposició del Seguici 

Popular de Barcelona i Exposició de Bestiari, Toc d’Inici, Sortida d’Ofici de la Mercè, 

Mostra de Bèsties, gegants, capgrossos i altres elements festius, Cavalcada i 

Mostra de foc. 

● Octubre- Mostra de Foc de les Festes de Sant Miquel a la Barceloneta - Drac de la 

Ciutat Vella de Barcelona i Diables de la Kinta Forka. 

● Octubre- Bateig dels nous Gegants infantils de la Barceloneta – Gegantona Quimeta 

i el Mossèn “Espavilat”. 
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● Octubre- IV Trobada de gegants de Sant Pere de les Puel·les - Gegants del Raval i 

Gegantona Quimeta. 

● Novembre- Exposició “Els nans del Poble Sec” – Nan Manolito 

● Novembre- Inauguració de l’Ecomuseu Gità de Barcelona – Gegants del Raval 

● Novembre- Mostra de Foc de la Diada “Dones de foc” – Kinta Forka 

● Novembre- Carassa de Nadal – Associats  

Altres fets destacats 

- Participació al llarg de l’any de reunions amb la Federació d’Entitats de Cultura 

Popular i Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos, la 

Coordinadora de Geganters de Barcelona i l’Agrupació del Bestiari Festiu i 

Popular de Catalunya. 

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 Reunions 

Gener 5 (2 virtuals) 

Febrer 5 (2 virtuals) 

Març 6 (2 virtuals) 

Abril 6 (2 virtuals) 

Maig 9 (3 de virtuals) 

Juny 2 

Juliol 2 

Agost 2 

Setembre 7 

Octubre 7 

Novembre 5 

Desembre 5 
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Organització 

• Maig- Organització, realització i participació de la 29a Trobada de Gegants i Bestiari 

de la Barceloneta – Port Vell. 

- Juny- Preparació de l'exposició «Primer Quart de Segle dels Gegants de la 

Barceloneta», per a La Casa de la Barceloneta. 

- Juliol- Exposició «Primer Quart de Segle dels Gegants de la Barceloneta», a La Casa 

de la Barceloneta del 6 al 29 de juliol. 

- Setembre- Preparació i organització de la celebració del XXX aniversari de la creació 

dels Gegants de la Barceloneta, gegantons Ganxut, Ramonet i la Torre del Rellotge. 

- Setembre- XV Aniversari de la presentació del Gegantó Miquelet. 

- Setembre- X Aniversari de la presentació del Nan del General Lagarto 

- Setembre- Organització i preparació de l’acte de Foc per la Festa Major de la 

Barceloneta 

- Octubre- Celebració del XXX aniversari de la creació dels Gegants de la Barceloneta, 

gegantons Ganxut, Ramonet i la Torre del Rellotge. 

- Octubre- Mostra de Foc de les Festes de Sant Miquel a la Barceloneta amb la 

participación de la Tarasca de Barcelona, els diables tarascaires, el Drac de Ciutat 

Vella, els diables de la Quinta Forca, el Gat Sirius del Poble Sec, els diables dels Poble 

Sec i els tabalers del Poble Sec. 

- Octubre- Presentació i bateig dels gegantets de la Barceloneta amb la imatgeria 

festiva de la Barceloneta: els Gegants, els gegantons, el Nan General Lagartó i els 

nous gegantets Pere i Carmeta. Amb la participació dels grups de ball de bastons 

infantils i juvenils de l’Esbart Català de Dansaires, la Gegantona Laia, els gegants 

infantils del Pi, de la plaça Nova, del Raval, de Sant Jaume i del Casc Antic. 

Participació 

• Febrer- Festes de Santa Eulàlia. 

• Març- Festes de Sant Josep Oriol. 

• Març- Acte del manifest #LaCulturaPopularÉsNecessaria a favor del tracte 

equiparable de la cultura popular i les festes majors amb la resta de sectors culturals 

per part del PROCICAT.  

• Maig- Exposició del Seguici Popular de Barcelona al vestíbul de l’Ajuntament, en el 

marc  de la celebració del Corpus. 

• Juny- Exposició del Seguici Popular de Barcelona al vestíbul de l’Ajuntament, en el 

marc  de la celebració del Corpus, amb la Tarasca de Barcelona. 

• Juny- Processó del Corpus amb la plantada de la Tarasca de Barcelona. 

• Juliol- XXVIII Trobada de gegants i elements festius del Casc Antic, amb els Gegants 

de la Barceloneta. 

• Juliol- Mostra de Balls d’Elements Festius del Raval, amb els Gegantons Miquelet, 

Ramonet i Ganxut. 

• Juliol- XIII Trobada dels Gegants de Sant Jaume, amb els Gegantons Miquelet, 

Ramonet i Ganxut. 

• Agost- 40a Trobada i Balls de Gegants de la plaça Nova de les 432 Festes de Sant 

Roc de Barcelona a la Plaça Nova. 
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• Setembre- Festes de la Mercè 2021: Mostra de gegants, Exposició del Seguici 

Popular de Barcelona i Exposició de Bestiari, Toc d’Inici, Sortida d’Ofici de la Mercè, 

Mostra de Bèsties, gegants, capgrossos i altres elements festius, Cavalcada i Mostra 

de foc – Gegants i gegantets de la Barceloneta i Tarasca de Barcelona. 

• Setembre- Pregó de la Festa Major de la Barceloneta – Gegants de la Barceloneta 

• Octubre- IV Trobada de gegants de Sant Pere de les Puel·les – Gegantons Ramonet, 

Ganxut i Miquelet. 

• Novembre- Acte de foc “Amics del Sirius del Poble Sec” – Diables tarascaires 

• Novembre- Mostra de Foc de la Diada “Dones de foc” – Diableses tarascaires 

• Novembre- II Diada infantil de Santa Caterina – Gegantets de la Barceloneta 

• Novembre- Exposició “Elsnans del Poble Sec” – General Lagarto 

Altres fets destacats 

- Participació al llarg de l’any de reunions amb la Federació d’Entitats de Cultura 

Popular i Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos, la Coordinadora 

de Geganters de Barcelona, Federació de Diables Ciutat de Barcelona i l’Agrupació 

del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. 

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 12 virtuals 4 3 

Febrer 3 virtuals 9 4 

Març 3 virtuals 9 4 

Abril 17 7 4 

Maig 16 4 3 

Juny 14 5 5 

Juliol 3 1 3 

Agost 1 - - 

Setembre 10 2 4 

Octubre 15 2 3 

Novembre 17 1 2 

Desembre 10 1 1 
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Organització 

• Febrer- Trobada del Cos de Dansa al Parc de la Ciutadella. 

• Febrer- Pintem la Laia – Seccions de l’entitat. 

• Febrer- Exposició La Laia és Bestial a La Casa dels Entremesos en motiu de les 

Festes de Santa Eulàlia – Cavallets petits. 

• Febrer. “Tastet d’A Plaça”. Recull de fragments de balls que formen part de 

l’espectacle A Plaça. 

• Febrer- Trobada de les seccions infantil i juvenil per veure l’exposició La Laia és 

Bestial i assaig al Parc de la Ciutadella. 

• Març- Reivindicació del Dia de la Dona. 

• Març- Inauguració de l’exposició Músic de tot cor. Joan Tomàs i Parés (1896-1967).  

• Abril- Exposició Músic de tot cor. Joan Tomàs i Parés (1896-1967) a La Casa dels 

Entremesos. 

• Abril- Recordatori de l’estrena fa dos anys de l’espectacle A Plaça! en motius del 

110è aniversari de l’Esbart Català de Dansaires. 

• Abril- Presentació del segon volum de la col·lecció “Músiques del Mercèdansa”. Amb 

intervencions de Jordi Fosas, director de la Fira Mediterrània i Joan Gómez, director 

musical de l’Esbart Català de Dansaires. 

• Abril. Publicació del vídeo Re5umint 5 anys al canal “YouTube” amb vídeos enllaçats 

dels darrers cinc anys. 

• Maig- Col·laboració en l’organització, realització i presentació de l’exposició 

«Trampes, trampes, tot són trampes i endavant la processó. Els vestits dels 

timbalers de Corpus». 

• Maig- Col·laboració en l’organització, realització i presentació de l’exposició 

«Octaves, La festa del Corpus als barris de Barcelona (1897-1965)». 

• Juny- Coorganització de la xerrada – taula rodona «Octaves de Corpus, la memòria 

popular» a La Casa dels Entremesos. 

• Juny- Dia de l’associacionisme Cultural. Assajos oberts de les tres seccions de 

l’Esbart Català de Dansaires, visita als fons documentals i bibliogràfics de l’entitat, 

sessió per aprendre a descriure balls i com es fa un enregistrament musical. 

• Juny- Tastet de danses. Taller de balls per infants i famílies. 

• Juny- «Any Agustí Cohí Grau». Inauguració del cicle de xerrades amb motiu del 

centenari del naixement del mestre Agustí Cohí Grau amb intervencions d’en Jaume 

Simón que fou mestre del Cos de Dansa, d’en Daniel Trullols president de l’Esbart 

Català de Dansaires i en Joan Gómez, director de l’Esbart Català de Dansaires. 

• Juny- Final de curs de la Secció infantil de l’Esbart Català de Dansaires.  

• Agost- Festes de Sant Roc de Barcelona. 

• Agost- Presentació del II volum de Músiques del Mercè Dansa a Navàs. 

• Agost- Assistència al Festival ÉsDansa 

• Setembre- Cavallets... Endavant!. Reposició de l’exposició del Cavallets Cotoners 

amb motiu de les Festes de la Mercè, a la Sala d’actes de La Casa dels Entremesos. 

• Setembre - Festes de la Mercè 2021 Mercèdansa i Galop de la Mercè amb la 

participació de 7 grups convidats de Badalona, Poble Sec, Esplugues de Llobregat, 
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El Prat del Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet i Sant 

Cugat del Vallès. 

• Novembre- Cicle Agustí Cohí Grau. Xerrada : “És la melodia del mestre Tomàs?” amb 

la participació de Liliana Tomàs, comissària de l’any Tomàs , i Joan Gómez director 

musical de l’Esbart Català de Dansaires. A la Sala d’Actes de La Casa dels 

Entremesos. 

• Novembre- Cap de setmana de convivència de la Secció Juvenil a l’Eurostage de 

Caldetes. 

• Novembre- Gravació del disc Músiques del MercèDansa volum III. Gravat per la 

Cobla del Centenari sota la direcció del mestre Joan Gómez, director musical de 

l’Esbart Català de Dansaires. 

• Novembre- Tastet de danses. Taller de balls per infantis i famílies, al pati de La Casa 

dels Entremesos. 

• Novembre-Cicle d’Ateneus. A Plaça, 110 anys de dansa! Espectacle del Cos de 

Dansa que mostra una àmplia varietat de balls que han estat recuperats o recollits 

per l’arxiu de l’Esbart Català de Dansaires al teatre Lluïsos d’Horta. 

• Novembre- Cicle d’Ateneus. A Plaça, 110 anys de dansa! Espectacle del Cos de 

Dansa al Teatre de Sarrià. 

• Desembre- Ballada del Soci amb totes les seccions. 

• Desembre- Tió i jornada nadalenca amb tots els dansaires. 

• Desembre- Tastet de danses. 

Participació 

● Gener- Gaudeix La Festa, programa televisiu on hi paticipen les seccions Infantil i 

Juvenil a la Diada de les Tradicions i els Costums Nadalencs. 

● Febrer- Festes de Santa Eulàlia.  

● Març- Adhesió al comunicat de l’Agrupament d’Esbarts de Catalunya «Els esbarts i 

la dansa en general». 

● Març- Festes de Sant Josep Oriol. Vídeo retransmès en el canal YouTube dels 

Gegants del Pi de la Ballada dels Infantils i Juvenils de l’Esbart Català de Dansaires 

a les festes de Sant Josep Oriol. 

● Març- Adhesió amb la Unió de l’Entesa d’Esbarts al manifest 

#LaCulturaPopularÉsNecessària. 

● Març- Acte de signatura del manifest #LaCulturaPopularÉsNecessaria per la 

reactivació de la cultura popular. 

● Abril- Participació de l’ECD a l’Any Joan Tomàs. 

● Abril- Dia Internacional de la Dansa. Participació en l’emissió de diversos vídeos de 

les tres seccions en el canal de “Youtube” de l’Agrupament d’Esbarts. 

● Maig- Recercat 2021. Jornades de cultura i recerca local de territoris de parla 

catalana organitzades per l’Institut Ramón Muntaner celebrades a Tortosa. L’Esbart 

presenta el pòster sobre les Danses de Vilanova. 

● Maig- Festa Major de Montcada i Reixac –Ball de Cercolets acompanyat per la Inxa 

Brass Banda. 

● Maig- «Els Gegants d’en Rovirosa» –Colles bastoneres d’Infantils i Juvenils, 

Cavallets Cotoners i Ball de Cercolets. 

● Maig- Presentació del Volum II de la col·lecció «Músiques del MercèDansa» al Teatre 
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de Sarrià. 

● Maig- Exposició del Seguici Popular de Barcelona al vestíbul de l’Ajuntament, en el 

marc  de la celebració del Corpus  

● Juny- Exposició del Seguici Popular de Barcelona al vestíbul de l’Ajuntament, en el 

marc  de la celebració del Corpus, amb els Cavallets Cotoners de Barcelona. 

● Juny- Processó del Corpus amb la plantada dels Cavallets Cotoners de Barcelona. 

● Juny- III Jornada de recerca històrica dels barris de Barcelona al Born CCM amb la 

moderació de dues taules rodones. 

● Juny- Formació audiovisual organitzada per l’Agrupament d’Esbarts Dansaires 

impartida per Jaume Sucarrats amb la participació de quatre dansaires del Cos de 

Dansa. 

● Juliol- Festa Major de Sant Antoni, amb els Cavallets petits. 

● Juliol- Assistència a l’acte de lliurement de les Beques Premis Barcelona 2020, en 

motiu del projecte guardonat «Locus amoenus», un nou projecte en el que ja s’està 

treballant. 

● Agost- Festes de Sant Roc de la plaça Nova 

● Setembre- Festes de la Mercè 2021: Exposició del Seguici Popular de Barcelona i 

Exposició de Bestiari, Toc d’Inici, Sortida d’Ofici de la Mercè, Mostra de Bèsties, 

gegants, capgrossos i altres elements festius, Cavalcada, Matí Bastoner i Mostra 

d’Esbarts – Cavallets Cotoners de Barcelona i Cavallets petits, Grups de bastoners i 

Seccions dansaires. 

● Setembre- Entrevista de Ràdio Farró des del Parc de la Ciutadella per parlar de les 

Festes de la Mercè. 

● Setembre- Col·laboració en l’organització i realització de l’exposició Anunciant la 

Festa Major. Els cartells de la Festa Major de Barcelona., una mostra dels cartells de 

la festa. Del 14 de setembre al 26 de novembre a La Casa dels Entremesos. 

● Octubre - 1r Congrés Internacional de Ball de Bastons amb la realització d’una 

● conferència 

● Octubre- Bateig dels nous gegants infantils de la Barceloneta amb els grups de ball 

de bastons infantils i juvenils. 

● Octubre- XVII Ballada de Gegants a Santa Maria del Mar amb el Ball de Cercolets 

● Novembre- Sons de Festa. Programa radiofònic de Ràdio Rambles que ha emès una 

entrevista a l’Anna Bigas, directora de dansa de l’Esbart Català de Dansaires on han 

parlat de l’entitat i l’espectacle A Plaça, 110 anys de dansa! 

● Novembre- Presentació del llibre d’Aportacions a la Dansa 2020 i del primer volum 

del disc Músiques del Mercèdansa a Teià – Membres de la junta. 

● Novembre - 2a Diada infantil de Santa Caterina – Secció juvenil amb els Cavellets 

Petits i una ballada a l’escenari després del cercavila. 

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

- Seccions Infantil i Juvenil. 

● Desembre- Acompanyament de l’Esperit del Nadal a Gràcia. 

● Desembre- 5a Sortida de la Carassa de Nadal portada per membres de l’Esbart. 

● Desembre- Acompanyament de l’Esperit del Nadal a Nou Barris. 

Altres fets a destacar 

- Revisió i endreça de vestuari. 
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- Descripció coreogràfica de balls de gegants. 

- Redacció de fitxes de danses centenàries per l’Inventari de Danses vives de 

Catalunya. 

- Participació al llarg de l’any de reunions amb la Federació d’Entitats de Cultura 

Popular i Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos, l’Agrupament 

d’Esbarts Dansaires i l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. 

- Rebuda del guardó Premi Clavé 2020 a la millor producció d’espectacle no coral per 

“A Plaça!”. Premi concedit per la Federació de Cors Clavé. 

- Disponible el segon volum de la col·lecció “ Músiques del Mercèdansa” a l’Spotify. 

- Rebuda dels Premis Anselm Clavé 2021. L’Esbart Català de Dansaires és premiat a 

Millor producció-espectacle no coral per «A plaça! 110 anys de dansa». Acte celebrat 

al Castell de Monstequiu. 

- Col·laboració en l’exposició «Octaves. La festa del Corpus als Barris de Barcelona 

(1897-1965)». Produïda per la Coordinadora dels Centres d’estudis de parla catalana 

i l’ Institut Ramón Muntaner. 

- Aportació a la campanya de recollida de llibres i joguines «Dona ales a la generositat» 

de La Casa dels Entremesos. 

Associació Colla Gegantera del Casc Antic 

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

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

la geganta Cati. L’entitat també té una bèstia, el Dofí de Barcelona. 

L'any 2002 els membres d'aquesta entitat recuperen els Gegants de Santa Maria del Mar 

que des d'aleshores formen part del Seguici Popular de Barcelona. L’Associació Colla 

Gegantera del Casc Antic compta amb un grup de diables, uns tabalers infantils Kukumkids 

i un grup d’adults, Kukumku. 

Mes Assajos de 

figures 

Assajos de músics Reunions 

Gener - 3 3 (virtuals) 

Febrer - - - 

Març  2 4 

Abril - 2 4 

Maig - 8 7 virtuals 

Juny - 8 9 (4 virtuals) 

Juliol  8 5 (4 virtuals) 

Agost - - - 

Setembre - 8 1 

Octubre - 8 5 

Novembre - 8 5 

Desembre - 8 5 

https://www.facebook.com/gegantscascantic/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDo9h0Bhp4xclumyLAQnnnYngLduH4JRzvoC5Z5Z6BSK0jgj_JbdKgTE7NvocaCs0niKEniy_xff_TU
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Organització 

● Gener- Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga 

● Maig- «Els Gegants d’en Rovirosa», presentació del nou vestuari dels Gegants de 

Santa Maria del Mar, dins dels actes de commemoració dels 700 anys del primer 

Corpus a Barcelona on participava la Basílica de Santa Maria del Mar. Amb la 

participació del l’Esbart Català de Dansaires, la Coronela de Barcelona i el grup de 

teatre Atrezzo. 

● Maig- Feines d’organització de l’exposició del 20è aniversari dels gegants del Casc 

Antic. 

● Juny- «La Vigília de Corpus», juntament amb l’Associació d’Amics dels Gegants del 

Pi i els Gegants de la Ciutat. Participació amb els Gegants de Santa Maria del Mar. 

● Juny- Exposició 25 anys dels Gegants del Casc Antic a La Casa dels Entremesos. 

● Juliol- XXVIII Trobada de gegants i elements festius del Casc Antic, dins del marc 

del 25 aniversari dels Gegants. 

● Juliol- Exposició «25 anys dels Gegants del Casc Antic» a la sala d’Actes de La Casa 

dels Entremesos. 

● Octubre- Muntatge de l’exposició del 25e aniversari de la Colla Gegantera del Casc 

Antic de Barcelona al Mercat de Santa Caterina. 

● Octubre- XVII Ballada de Gegants a Santa Maria del Mar amb la participació del Dofí 

del Casc Antic, el Ball de bastons de Girona, els Dragolins de Girona, els Capgrossos 

de Girona, l’Àliga de Girona, els Gegants nous i els vells de Girona, els Gegants de 

Santa Maria del Mar i l’Esbart Català de Dansaires. 

● Novembre- 2a Diada infantil de Santa Caterina 

Participació 

● Febrer- Festes de Santa Eulàlia. 

● Febrer- Desfeta de la catifa floral de Santa Maria del Mar  

● Febrer- Gravació Arribo del Carnaval amb els gegants vells de la Casa de la Caritat 

● Maig- 29ª Trobada de gegants i bestiari de la Barceloneta - Port Vell  

● Maig- Exposició del Seguici Popular de Barcelona al vestíbul de l’Ajuntament, en el 

marc  de la celebració del Corpus  

● Juny- Pregó de la Festa major del Casc Antic amb els Gegants del Casc Antic. 

● Juliol- XXVIII Trobada de gegants i elements festius del Casc Antic, amb els Gegants 

del Casc Antic, el Tinet el Graller, la Cati i el Rei Ferran. 

● Juliol- Mostra de Balls d’Elements Festius del Raval, amb els Gegants del Casc Antic, 

el Tinet el Graller i la gegantona Cati. 

● Juliol- XIII Trobada dels Gegants de Sant Jaume, amb els Gegants del Casc Antic, el 

Tinet el Graller, el Rei Ferran i la gegantona Cati. 

● Agost- 40a Trobada i Balls de Gegants de la plaça Nova de les 432 Festes de Sant 

Roc de Barcelona a la Plaça Nova amb Gegants del Casc Antic, Marieta de l’Ull i Peret 

el Fanaler, i els gegantons Tinet el Graller, Cati i Rei Ferran. 

● Setembre- «Passejada de bèsties» dins dels actes de la Jornada Lúdicament Bestial 

– Dofí del Casc Antic i Kukumku. Acte suspès per pluja. 

● Setembre- Festes de la Mercè 2021: Mostra de gegants, Exposició del Seguici 

Popular de Barcelona i Exposició de Bestiari, Toc d’Inici, Sortida d’Ofici de la Mercè, 
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Mostra de Bèsties, gegants, capgrossos i altres elements festius, Cavalcada i Acte 

de foc – Gegants de Santa Maria del Mar, Gegants i gegantets del Casc Antic, Dofí 

del Casc Antic, grup de grallers i Kukumku. 

● Octubre- Bateig dels nous Gegants infantils de la Barceloneta – Tinet el Graller i el 

Rei Ferran. 

● Octubre- IV Trobada de gegants de Sant Pere de les Puel·les - Gegants del Casc 

Antic, Tinet el Graller i la Caterina del Casc Antic i el Rei Ferran. 

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

Altres fets a destacar 

- Feines de reparació de figures.  

- Feines de preparació de trobades. 

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 - 

Febrer 1 virtual 

Març 1 virtual 

Abril  

Maig 1 virtual 

Juny 1 virtual 

Juliol 1 virtual 

Agost 2 virtuals 

Setembre 2 virtuals 

Octubre 2 virtuals 

Novembre - 

Desembre 1 virtual 

 

https://www.facebook.com/Gegants-Sant-Pere-418930308287635/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDa0EukXQeQikEyNTV1V6YwDQUVJQo1xhzHNnW6IgGxg9PTy85TdUoaDH8GI6f4xo6funnpzUBukQiG
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Organització 

● Octubre- IV Trobada de gegants de Sant Pere de les Puel·les amb la participación 

dels gegants i les gegantes del Pi, plaça Nova, Raval, Barceloneta, Casc Antic, Sant 

Jaume i els amfitrions, els quatre gegants de Sant Pere. 

Participació 

• Febrer- Festes de Santa Eulàlia 

• Març- Festes de Sant Josep Oriol 

• Maig- 29ª Trobada de gegants i bestiari de la Barceloneta - Port Vell – amb els 

Gegants de Sant Pere 

• Juny- Missa en honor a Sant Pere a la Parròquia de Sant Pere de les Puel·les amb 

els Gegants petits de Sant Pere de les Puel·les. 

• Juliol- XXVIII Trobada de gegants i elements festius del Casc Antic, amb els Gegants 

petits. 

• Juliol- Mostra de Balls d’Elements Festius del Raval, amb els Gegants petits. 

• Juliol- XIII Trobada dels Gegants de Sant Jaume, amb els Gegants petits 

• Agost- 40a Trobada i Balls de Gegants de la plaça Nova de les 432 Festes de Sant 

Roc de Barcelona a la Plaça Nova amb els Gegants petits Isabel i Alfons. 

• Setembre- Festes de la Mercè 2021: Mostra de gegants, Mostra de Bèsties, gegants, 

capgrossos i altres elements festius i Cavalcada. 

• Octubre- Festa de l’Esquerra de l’Eixample – Gegants Isabel i Alfons. 

• Desembre- 3a Sortida de la Carassa de Nadal - Associats 

Altres fets destacats 

1. 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. 

2. Assistència al plenari de la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional 

de Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos. 

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. Degut a la COVID-19 la activitat 

no pren inici fins a mitjans del mes de maig. 

Mes Sessions Aula de Sardanes 

Maig 2 

Juny 3 

Setembre 5 
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Octubre 4 

Novembre 3 

Desembre 3 

Altres fets destacats 

3. Assistència a les assemblees de la Federació d’Entitats de Cultura Popular i 

Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos. 

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 4 virtuals 

Febrer 4 virtuals 

Març 4 virtuals 

Abril 4 virtuals 

Maig 7 

Juny 12 

Juliol 8 

Agost 1 

Setembre 11 

Octubre 13 

Novembre 10 

Desembre 6 

Participació 

• Gener- Reunió virtual amb les diferents colles i la Unió de Colles Sardanistes pel 

plantejament de la nova temporada. 

• Maig- Dansaires de la colla han participant als concursos de Cabrils i Sabadell fent 

de jurats. 

• Juny- Concurs de sardanes del Poblenou 

https://www.facebook.com/Colla.sardanista.Mare.Nostrum/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARD5hRIcMBkZL_UHVYmZCgxl6zJOpiX90hbicANZs4LHGA5BMj-QCZI2OjMMoWmzwvKgpsFTSeKRYAaw
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• Juny- Concurs de sardanes del Born. 

• Juliol- Concurs de sardanes a Vic. 

• Setembre- Festes de la Mercè 2021: 71è Concurs de colles sardanistes vàlid pel 

Campionat de Catalunya. 

• Octubre- Concurs de colles sardanistes al Vendrell vàlid pel Campionat de Catalunya. 

• Novembre- Concurs de colles sardanistes a Girona vàlid pel Campionat de 

Catalunya. 

• Novembre- Concurs de colles sardanistes a Balaguer vàlid pel Campionat de 

Catalunya. 

• Desembre- 6a Sortida de la Carassa de Nadal portada pels associats de l’entitat. 

Altres fets destacats 

- Campions de Catalunya del Concurs de Colles. 

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 - 3 2 virtuals 

Febrer - 8 1 virtual 

Març - 1 1 virtual 

Abril - 4 1 virtual 

Maig - 4 1 virtual 

Juny 2 5 - 

Juliol 2 3 1 

Agost 1 3 1 

Setembre 4 6 1 

Octubre 4 6 1 

Novembre 2 8 1 

Desembre 2 6 1 

Organització 

• Octubre- Xerrada “La represa de l’activitat falconera” en el marc de la Diada dels 

Falcons de Barcelona 2021. 
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• Octubre- Actuació de la Diada amb la colla convidada dels Falcons de Piera. 

• Octubre- Exposició “Falcons de Barcelona. 10 anys fent diades a Ciutat Vella”, del 16 

d’octubre al 26 de novembre.  

• 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. 

Participació 

• Febrer- Festes de Santa Eulàlia  

• Març- Festes de Sant Josep Oriol 

• Març- Acte de signatura del manifest #LaCulturaPopularÉsNecessaria per la 

reactivació de la cultura popular. 

• Maig- Exposició del Seguici Popular de Barcelona al vestíbul de l’Ajuntament, en el 

marc  de la celebració del Corpus amb un plafó explicatiu. 

• Maig- Festes de primavera de Clot – Camp de l’Arpa amb els Grallers 

• Maig- 29ª Trobada de gegants i bestiari de la Barceloneta - Port Vell – amb en 

Nicolau l’Au. 

• Juny- Exposició del Seguici Popular de Barcelona al vestíbul de l’Ajuntament, en el 

marc  de la celebració del Corpus amb un plafó explicatiu. 

• Setembre- Festa major de la Bordeta. 

• Setembre- Ofrena floral al Monument de Rafael de Casanova i al Fossar de les 

Moreres en motiu de la Diada Nacional de Catalunya. 

• Setembre- Festes de la Mercè 2021: Toc d’Inici, Sortida d’Ofici de la Mercè, Mostra 

de castells i falcons i Cavalcada 

• Octubre- Festa major de Les Corts. 

• Octubre- Festa del comerç al carrer de Sants 

• Novembre- Matinades de la Festa major del Clot - Camp de l’Arpa - Músics 

• Novembre- Cercavila de la Festa major del Clot - Camp de l’Arpa  

• Novembre- Matinades de la Festa major de La Sagrera 

• Desembre- Festa major de Sant Andreu 

• Desembre- Actes de celebració de la culminació de la de la Torre de la Mare de Déu 

de la Sagrada Família. 

• Desembre- Campanya de recollida de llibres i joguines «Dona ales a la generositat» 

de La Casa dels Entremesos amb el Falcó Niku. 

Altres fets a destacar 

- Ofrenes florals per la Diada de Catalunya al monument de Rafael Casanova i al 

Fossar de les Moreres.  

- Una sortida de convivència de la Colla. 

- Diverses reunions de càrrecs i comissions. 
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- 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” 

- Concurs de fotografia a Instagram entre les persones associades. 

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. 

Participació 

• Setembre- Festes de la Mercè 2021: Galejada de trabucaires. 

• Setembre- Matinades al barri d'Horta. 

• Desembre- 4a Sortida de la Carassa de Nadal portada pels associats de l’entitat. 

• Desembre- Actes de celebració de la culminació de la de la Torre de la Mare de 

Déu de la Sagrada Família. 

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 14 2 virtuals 

Febrer 2 3 (2 virtuals) 

Març 6 2 (1 virtual) 

Abril 6 2 

Maig 11 2 
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Juny 12 2 

Juliol 7 1 

Agost 3  

Setembre 5 2 virtuals 

Octubre 14 2 

Novembre 21 2 

Desembre 6 2 

Organització 

● Gener- Desmuntatge del pessebre oficial del Mercat de Santa Caterina. 

● Gener- Desmuntatge del pessebre oficial del Mercat de la Concepció. 

● Gener- Desmuntatge de l’exposició “Art i Ofici del pessebrisme” a la Casa dels 

Entremesos. 

● Gener- Desmuntatge del pessebre oficial del Districte de Ciutat Vella. 

● Gener- Desmuntatge del pessebre popular humorístic de La Casa dels Entremesos. 

● Gener- Desmuntatge del pessebre i exposició a Can Saladrigas de Poblenou. 

● Gener- Desmuntatge de l’exposició de diorames al Centre Sant Pere Apòstol. 

● Novembre- Pessebre oficial del Mercat de la Concepció. 

● Novembre- Pessebre oficial del districte de Ciutat Vella. 

● Novembre- Pessebre popular humorístic de La Casa dels Entremesos. 

● Novembre- Exposició de diorames a La Casa dels Entremesos. 

● Desembre- Pessebre oficial del Mercat de Santa Caterina. 

● Desembre- Exposició de diorames al Casal de Barri Bac de Roda-Poblenou. 

● Desembre- Espectacle «L’Esperit del Nadal i el seu seguici màgic!» a la vila de Gràcia. 

● Desembre- Espectacle «L’Esperit del Nadal i el seu seguici màgic!» a Ciutat Vella. 

● Desembre- Espectacle «L’Esperit del Nadal i el seu seguici màgic!» a Nou Barris. 

Participació 

Novembre- Col·laboració amb el Pessebre de la plaça de Sant Jaume. 

Altres fets destacats 

- Feines de comptabilitat, arxiu i secretaria. 

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. 
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Mes Assajos de 

figures 

Assajos de músics Reunions 

Gener - - 3 virtuals 

Febrer - - 2 virtuals 

Març 1 - 1 virtual 

Abril -  3 virtuals 

Maig 3 3 2 virtuals 

Juny 1 4 4 virtuals 

Juliol 2 3 4 (3 virtuals) 

Agost 3  - 

Setembre 1 2 2 virtuals 

Octubre 1 2 2 virtuals 

Novembre - 2 3 virtuals 

Desembre - 1 1 virtual 

Organització 

● Febrer- Vídeo virtual per celebrar les Festes de Santa Eulàlia. 

● Juliol- XIII Trobada de gegants de sant Jaume. 

● Desembre- Presentació de la Geganta Mercè de goma i campanya de Nadal amb els 

productes dels gegants de Sant Jaume. 

Participació 

● Febrer- Festes de Santa Eulàlia  

● Febrer- Festes de Sant Josep Oriol 

● Maig- 29ª Trobada de gegants i bestiari de la Barceloneta - Port Vell – amb els 

Gegants de Sant Jaume 

● Maig- Mostra de Balls de Gegants de Santa Coloma de Cervelló– amb els Gegants 

de Sant Jaume. 

● Juny- Inici del taller de gralla pels músics de la colla. 

● Juliol- XXVIII Trobada de gegants i elements festius del Casc Antic, amb els Gegants 

de Sant Jaume. 

● Juliol- Mostra de Balls d’Elements Festius del Raval, amb els Gegants de Sant 

Jaume. 

● Agost- 40a Trobada i Balls de Gegants de la plaça Nova de les 432 Festes de Sant 

Roc de Barcelona a la Plaça Nova amb els Gegants Mercè i Ferran. 

● Agost- Enregistrament del Ball dels Gegants de Sant Jaume a la Basílica de la Mercè 

per al projecte multimèdia del Llibre dels Gegants de Barcelona 

● Setembre- Festes de la Mercè 2021: Mostra de gegants, Mostra de Bèsties, gegants, 

capgrossos i altres elements festius i Cavalcada – Gegants i gegantet de Sant 

Jaume i grup de grallers. 

● Octubre- Bateig dels nous Gegants infantils de la Barceloneta – Gegant infantil 

Ullets. 

● Octubre- Trobada de gegants de Sant Pere de les Puel·les - Gegants de Sant Jaume 



61 
 

 
FEDERACIÓ D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE BARCELONA VELLA | Memòria 2021 

i Gegant infantil Ullets. 

● Novembre- II Diada infantil de Santa Caterina – Gegantets de la Barceloneta 

Altres fets destacats 

- Presentació de la miniatura de la geganta Mercè de goma. 

- 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. 

- Promoció a xarxes socials dels productes de la colla per la campanya de Nadal. 

- Restauració dels gegants de Sant Jaume, Mercè i Jaume. 

- Aportació a la campanya de recollida de llibres i joguines «Dona ales a la generositat» 

de La Casa dels Entremesos. 

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 5 4 

Febrer 7 5 

Març 11 5 

Abril 6 6 

Maig 9 7 

Juny 7 6 

Juliol 5 3 

Agost   

Setembre 5 5 (1 de virtual) 

Octubre 4 5 

Novembre 4 5 

Desembre 6 5 

Organització 

● Març- Concert al Casino de Caldes de Montbui, amb el programa «Cançons i arrels. 

Els Modernismes musicals». 

● Abril– Programa de música per a cor i orgue a la XIII Temporada de l’orgue Josep 
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Maria Ruera de Sant Esteve de Granollers “La música del cel”. - Coral Sant Jordi 

● Abril- Tradicional concert de Sant Jordi, amb el programa “Música per a l’esperit”, a 

la parròquia de Santa Maria de Jesús de Gràcia. – Coral Sant Jordi. 

● Juny- Concert de final de curs dels cors Infantil i Jove. 

● Juny- Difusió de les inscripcions per participar a l’Escola Coral. 

● Juny- Difusió de les audicions per cantar a la Coral Sant Jordi. 

● Juny- Inici de l’organització de l’homenatge a Oriol Martorell. 

● Juliol- Audicions internes i externes de la Coral. 

● Setembre- Homenatge a Oriol Martorell. 

● Octubre- Exposició “Oriol Martorell 1927-1996: 25 anys seguint L’estela del seu 

llegat” inaugurada el 14 d’octubre a les 20 h. 

● Novembre- Concert a Sant Feliu de Llobregat – Coral Sant Jordi 

● Desembre- Concert de Nadal de la família Coral a l'Església de Santa Maria de Sants. 

● Desembre- Concert Cantada de Nadales dels cors infantils l’Espurna i l’Esquitx a La 

Casa dels Entremesos. 

● Desembre- Concert de Nadal dels cors infantils l’Espurna i l’Esquitx a la Fira de Santa 

Llúcia. 

Participació 

● Juliol- Cor pilot del Curs de Direcció Coral, organitzat per la FECEC. 

● Juliol- Concert en un casament a la Parròquia de Pedralbes. 

● Juliol- Concert «La Natura exuberant» al Claustre del Monestir de Sant Cugat. 

● Desembre- Concert de Nadal de la Coral Sant Jordi amb la Banda Municipal de 

Barcelona i la Coral Cantiga a l’ Auditori de Barcelona. 

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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Programa 2: Producció i manteniment de la imatgeria 

festiva 

Manteniment de la Gegantona Laia  

Manteniment dels Gegants nous de la Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona i del 

vestuari de les persones geganteres. 

Manteniment 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. Fulletó mensual 

L’any 2019 vam començar a fer publicitat les activitats mitjançant un programa trimestral 

en paper on es difonien 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, a finals del 2020 va 

passar a ser bimensual degut a la dificultat de fer una programació a tres mesos vista i 

aquest 2021 hem optat per fer fulletons mensuals amb la programació de la Federació. 

Aquests fulletons mensuals estan a disposició del públic cada mes a la recepció de 

l’equipament perquè tothom que ho desitgi el pugui agafar. 

El fet de fer aquest tipus de publicitat no ens permet poder publicar en paper les activitats 

pròpies de les entitats que fan fora del nostre centre, és per aquest motiu que aquest 2022 

volem recuperar aquesta tipologia de comunicació en paper per igualar-nos a la que fan 

altres equipaments culturals com fan altres equipaments comunitaris i cases de la festa. 

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. 

L’any 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, aquest 2021 s’ha mantingut la mateixa tipologia 

de cartells que es poden trobar a la planta baixa de La Casa dels Entremesos i també 

repartits al districte de Ciutat Vella.  

Per esdeveniments puntuals com la Mercè o Nadal, s’han fet cartells específics amb tota la 

programació.  

Per les exposicions temporals s’han fet cartells específics amb les dates i un petit text que 

recull l’explicació de l’exposició. 
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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 5.938 2.011 2.336 2,54 1.865 146 

F 6.790 1.467 2.047 3,32 1.348 119 

M 7.932 1.739 2.421 3,28 1.584 155 

A 6.656 1.548 2.109 3,16 1.341 207 

M 14.665 3.301 4.157 3,53 3.112 189 

J 8.653 1.766 2.432 3,56 1.518 248 

J 6.543 1.642 2.145 3,05 1.364 278 

A 3.558 921 1.133 3,14 832 89 

S 10.947 3.758 3.639 3,01 2.591 1.167 

O 8.431 1.939 2.766 3,05 1.716 223 

N 7.016 1.693 2.233 3,14 1.537 156 

D 7.876 1.976 2.708 2,92 1.782 194 

 

Un any més la pàgina web és un dels nostres canals de comunicació que més bon resultat 

ens dona. En el còmput anual la pàgina web ha rebut 95.005 visites (40.193 més que l’any 

anterior) amb 23.761 visitants. Cal tenir una valoració positiva que totes les persones 

visitants romanen en més d’una pàgina i que són fidels a visitar la nostra pàgina per saber 

les novetats. 

L’any anterior es va crear un pop-up que incita als visitants a subscriure’s al nostre butlletí i 

estem molt contents per la resposta, ja que mensualment s’incrementen 15 subscriptors. 

Aquest 2021 s’ha fet un canvi de les imatges del banner de la pàgina principal per ser més 

equitatiu i en concordança amb la imatge de la façana de l’edifici. 

Tot i que els canvis pel nou any no estan definits, sí que sabem que farem un canvi de moltes 

imatges de les subpestanyes. 

http://www.lacasadelsentremesos.cat/
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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 

activitats infantils i les que s’ofereixen als adults per finalitzar la part de la Federació amb 

les exposicions. Hi ha un espai per a la informació de les entitats, que malauradament pot 

s’utilitza, i el vídeo de la quinzena, l’últim publicat al Youtube o el més important dels últims 

quinze dies. 

També s’han enviat dos  butlletins especials, un per sant Jordi amb la informació dels llibres 

de la nostra botigueta al públic general i un altre enviat a escoles amb la informaciódels 

talles. 

Mes Butlletí Subscripcions 
Creixement  

subscripcions 
% obertura % clics 

Gener 1a quinzena 342 18 38,90% 3,5% 

Gener 2a quinzena 340 -2 39,50% 2,7% 

Febrer 1a quinzena 348 8 38,20% 7,2% 

Febrer 2a quinzena 379 31 41,50% 3,2% 

Març 1a quinzena 386 7 41,40% 5,5% 

Març 2a quinzena 393 7 37,10% 6,4% 

Abril 1a quinzena 402 9 38,30% 3,7% 

Abril 2a quinzena 419 17 41,80% 6,2% 

Abril Especial Sant Jordi 424 5 42,50% 5,2% 

Maig 1a quinzena 431 7 42,70% 6,3% 

Maig 2a quinzena 464 33 45,70% 8,2% 

Juny 1a quinzena 536 72 44,90% 9,5% 

Juny 2a quinzena 583 47 43,60% 6,9% 

Juny Tallers 416 - 31,90% 0,5% 

Juliol 1a quinzena 582 -1 43,80% 5,8% 

Juliol 2a quinzena 605 23 43.50% 7,5% 

Agost Mensual 614 9 40,70% 5,5% 

Setembre 1a quinzena 610 -4 52,50% 12,1% 

Setembre 2a quinzena 641 31 49,50% 6,6% 

Octubre 1a quinzena 678 37 47,30% 5,9% 

Octubre 2a quinzena 696 18 46,50% 5,8% 

Novembre 1a quinzena 705 9 45,60% 3,7% 

Novembre 2a quinzena 724 19 49,90% 4,7% 

Desembre 1a quinzena 737 13 45,40% 3,4% 

Desembre 2a quinzena 759 22 45,60% 3,6% 

La consolidació del nostre butlletí és una realitat i es pot comprovar am la taula anterior, 

amb l’increment del doble de subscriptors a finals d’any respecte el primer enviament de 

gener. El que volem millorar és el % d’obertura ja que fluctua molt i, malgrat el primer de 
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setembre on hi havia la programació de la Mercè, sense sentit. 

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. 

FACEBOOK 

Fins a l’any 2019 Facebook era la xarxa social amb més activitat, que 67ona 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 79 seguidors més, amb un total 

de 2.064 persones, seguim sense tenir 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 18 156 1.988 3 3 303 

F 21 366 2.000 18 5 799 

M 20 260 2.012 13 1 558 

A 20 245 2.017 4 2 502 

M 24 311 2.018 1 4 413 

J 32 586 2.036 18 6 1220 

J 18 402 2.040 6 3 421 

A 7 165 2.049 6  197 
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S 20 389 2.057 9 2 567 

O 11 139 2.060 4 2 187 

N 12 137 2.062 6 4 173 

D 17 198 2.064 6 2 287 

 220 3354  94 34 5.627 

 

Som conscients que és una xarxa que els menors de 30 anys no utilitzen i que comença a 

estar desactualitzada, però seguim apostant-hi fort perquè el nostre públic és heterogeni, i 

som conscients que no tothom té totes les xarxes socials, a més ens permet poder fer 

textos i exposicions més extenses i interessants. 

TWITTER 

Aquest 2021 s’han fet 382 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, més de 100 publicacions més respecte l’any anterior. 

Al llarg de l’any ha tingut un increment de 346 seguidors acabant-lo amb 2.725, generalment 

les dades són molt bones respecte l’any passat, tots els ítems valorats han millorat. 

Mes Piulades Seguidors Mencions Impressions 
Visites al 

perfil 
Repiulades Favortits Respostes 

Clics 
enllaços 

G 21 2.434 44 20.801 784 77 201 4 14 

F 28 2.463 70 32.700 1227 101 284 8 21 

M 45 2.495 82 52.600 1582 159 529 15 82 

A 28 2.520 79 42.200 853 120 381 11 17 

M 32 2.543 50 43.300 961 119 305 4 36 

J 50 2.573 76 63.000 990 183 476 14 31 

J 33 2.592 61 33.800 711 120 240 10 18 

A 16 2.608 45 19.200 525 63 140 5 16 

S 39 2.662 76 44.200 2001 183 532 15 42 

O 32 2.625 51 19.300 1983 96 237 4 8 

N 21 2.703 49 15.700 709 108 233 1 16 

D 37 2.725 63 29.200 2037 198 438 8 30 

 

L’any passat hi va haver un parell  de mesos amb menys de 10 publicacions, aquest any 

hem aconseguit que en només un mes se n’hagin fet menys de 20. La fluctuació mensual 

de tots els ítems va molt lligada amb les activitats que realitzem o realitzen les entitats 

federades.  

INSTAGRAM 

Instagram és una de les xarxes socials específica de fotografies i vídeos que segueix estant 
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molt a l’ordre del dia. S’han publicat un total de 202 fotografies al llarg de l’any, gairebé el 

doble que l’any anterior (108) i amb més regularitat, tant pel que fa a les publicacions com 

els resultats obtinguts amb la interacció dels usuaris. 

Acabem l’any amb 3.320 seguidors, xifra que ha anat augmentant al llarg dels mesos, fins 

a aconseguir 893 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 Avast 
Avast 

mitjana 
Històries IGTV Reels 

Cuentas 
alcanzadas 

Interaccions 
amb el 

contingut 
Seguidors Increment 

G 13 2.104 162 12.602 268 34 0  359 17 2.427 73 

F 20 3.667 183 19.512 257 53 3  3.182 3.837 2.510 83 

M 19 2.587 136 17.486 182 76 1  2.950 2.907 2.679 169 

A 18 2.672 148 16.095 194 65 0  3.159 2.892 2.735 56 

M 21 2.849 136 17.104 222 53 2 1 4.837 2.591 2.796 61 

J 25 3.812 152 75.269 602 96 2 2 8.827 5.105 2.879 83 

J 18 2.994 166 43.137 757 39 0 0 5.175 3.127 2.929 50 

A 7 1.281 183 23.809 768 23 0 1 4.532 1.433 2.993 64 

S 19 4.346 229 75.140 606 105 0 0 6.549 5.125 3.129 136 

O 15 2.680 179 42.687 527 65 0 1 6.734 2.301 3.179 50 

N 13 2.506 193 39.004 582 53  1 5.914 2.231 3.235 56 

D 14 3.231 231 75.253 462 117 30 2 7.810 3.574 3.320 85 

 

 

En aquesta xarxa social no només publiquem fotografies, sinó que també s’hi poden trobar 

vídeos, vídeos curts i fem directes 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, aquest nou any hem endreçat les publicacions destacades i hem fet històries amb 

l’únic objectiu que els usuaris ho puguin tenir sempre present, com l’agenda del mes, 

l’apartat Avui recomanem/Sabies què,... o la informació gastronòmica associada a les 

festes. 

L’any passat ens vam proposar acabar el 2021 amb més de 3.000 seguidors i hem 

sobrepassat la xifra amb escreix, són 3.231, val a dir que també perdem molts seguidors 

pel camí, però no a dia d’avui no li donem molta importància perquè el creixement és molt 

fort. Volem seguir penjant 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.  
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YOUTUBE 

Al llarg de l’any s’han penjat 41 vídeos al canal de Youtube, que han tingut 44.009 

visualitzacions (enfront de les 1.068 de l’any anterior) i hem acabat l’any amb 315 

subscriptors, 144 més que l’any anterior,  

Els vídeos publicats són de les activitats organitzades dins La Casa dels Entremesos, de les 

festivitats organitzades per la pròpia Federació o on hi participa la imatgeria festiva pròpia 

però també activitats realitzades per les entitats, per donar-los-hi visualització. El fet de 

publicar les activitats en els dies posteriors a la seva realització, dona l’oportunitat al públic 

que no hi ha pogut assistir de tornar-la a viure 

També s’ha fet un treball per poder subtitular algunes de les activitats, la nostra voluntat és 

fer-la de totes, però ara mateix no tenim capacitat, que permet a les persones sord-mudes 

poder fer el seguiment i també es pot traduir en altres idiomes automàticament. 

Finalment com a fet destacat és que s’han agrupat els vídeos per temàtiques i festivitats. 

 

 


