des del 1589

11-16 / 08 / 2017
Barri Gòtic de Barcelona

La plaça Nova, el dia de la Festa de Sant Roc, 1930. Pintura sobre de tela de J. Artigas Basté.

Sant Roc és venerat a la Plaça Nova des de l’any 1589,
amb motiu d’haver preservat el barri del flagell de la
pesta. Des d’aquesta data la devoció en aquest
sector de la Barcelona antiga no s’ha interromput
i cada any, el 16 d’agost, commemora la seva diada.

Associació de Festes de la Plaça Nova
e-mail: info@plnova.cat
Plaça de les Beates, 2 “La Casa dels Entremesos”, 3a. planta
Tots els dimecres de 20,00. a 23,00 hores

www.plnova.cat

santroc.plnova

gegantsplnova

gegantsplnova

PÒRTIC
El 21 de març passat el Govern de la Generalitat de Catalunya acordava declarar les nostres
Festes de Sant Roc Festa Patrimonial d’Interès Nacional.
Aquest reconeixement a les Festes de Sant Roc ens dona un nou impuls, noves energies, per
al manteniment, la salvaguarda i la realització de les festes més petites, humils i intimes, volgudament petites, humils i intimes, les més antigues de la ciutat, les del nostre barri.
Sant Roc és patró de Barcelona des de 1519 –la ciutat li va fer vot el 1563- i, al barri de la Catedral,
li fem festa des de 1589. La nostra festa és una raresa a la Barcelona del segle XXI. Però si alguna cosa ens caracteritza -en haver fet arribar la festa fins avui- és la resistència a desaparèixer, el sentit de pertinença i la defensa de la memòria i la dignitat del barri de la Catedral.
Com reconeix la Generalitat de Catalunya en la declaració de les festes com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional:
Les Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova són les més antigues que se celebren a la ciutat i han sabut,
malgrat els canvis urbanístics que ha patit la plaça Nova i el barri que l’envolta, resistir el pas dels anys tot mantenint l’essència dels seus inicis.
I en la seva catalogació com a festa votiva Patrimoni Festiu de Catalunya, la Generalitat de Catalunya diu: Les
Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova són tot un referent històric pel que fa a la seva vessant popular
i tradicional, però també pel fet de ser unes festes que han resistit amb el pas del temps tota mena de dificultats,
la qual cosa no només la converteix en una festa que manté l’essència dels seus inicis sinó també com a acte de
resistència.
I certament el barri, i les festes, han patit diverses i greus dificultats, temps molt difícils que han fet témer per la
seva supervivència. La desaparició de la trama urbana, la diàspora forçada -en més d’una ocasió- de veïns i comerciants, la gran transformació del barri i de la societat que l’envolta... La devoció a Sant Roc, el seu esperit
humil de servei i compromís amb els altres, i el plaçanovisme –essència de la barcelonitat, com deia el periodista Semprònio els anys seixanta del segle passat- han fet que les Festes de Sant Roc avui siguin Festa Patrimonial
d’Interès Nacional i patrimoni de tota la ciutat i del país.
I tot això és gràcies als milers i milers de plaçanovins i de plaçanovines que durant 428 anys han fet poble i han
fet barri, a les moltes generacions que n’han mantingut l’essència, amb esforç i patiment, amb devoció i amb il·
lusió... els que ens han deixat i els que sou aquí... els veïns i els ex veïns, i tots els membres de l’Associació de
Festes de la Plaça Nova, plaçanovins i plaçanovines d’arreu de la ciutat. A tots moltes gràcies....
Ara però, ja ens preparem tots -veïns, comerciants, ex veïns, amics i visitants- per a celebrar unes 428 Festes
de Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova ben lluïdes i patrimoni de tots. A continuació teniu un programa
farcit de possibilitats, amb actes tradicionals, singulars i únics que ens distingeixen a tota la ciutat, i tota mena
d’activitats festives i participatives on tothom pot trobar allò que més li agradi. Per tant llegiu-vos el programa
atentament, trieu, participeu, col·laboreu i sobretot gaudiu del barri i de les seves tradicions.
Moltes Gràcies i Bones Festes.
Xavier Cordomí

President
Associació de Festes de la Plaça Nova
Comissió de Festes de Sant Roc de Barcelona

Les festes de Sant Roc són les més antigues que es celebren a Barcelona i han sabut,
malgrat els canvis urbanístics que ha patit la plaça Nova i el barri que l’envoltava,
resistir els pas dels anys tot mantenint l’essència dels seus inicis; la seva història es
remunta a la meitat del s. XVI, quan l’any 1563, el Consell de Cent barceloní va fer un
vot a Sant Roc per demanar que la ciutat fos protegida contra la pesta, ja que durant
els darrers tres segles la ciutat havia patit diverses plagues. Els veïns del barri de la
Catedral de Barcelona van salvar-se de la pesta bubònica de l’any 1589, i en agraïment
al Sant van crear la Confraria de Sant Roch de la Plassa Nova i van celebrar una festa.
En els seus més de 425 anys d’història, les festes majors de Sant Roc s’han anat fent
grans, s’hi han incorporat nous elements i noves costums...

2017: Les Festes de Sant Roc
de Barcelona a la Plaça Nova
Festa patrimonial d’interès Nacional
Govern de la Generalitat de Catalunya

ACORD GOV-33-2017, de 21 de març, pel qual es
declaren les festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça
Nova com a festa patrimonial d’interès nacional.

Les Festes de Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova són tot
un referent pel que fa a la seva vessant popular i tradicional,
però també pel fet de ser unes festes que han resistit em el
pas del temps tota mena de dificultats, la qual cosa no només
la converteix en una festa que manté l’essència dels seus
inicis sinó també com a acte de resistència.

Diploma de
la declaració de les Festes de
Sant Roc com a festa patrimonial
d’interès nacional.

Les festes de Sant Roc són les més antigues que es celebren a Barcelona i han sabut,
malgrat els canvis urbanístics que ha patit la plaça Nova i el barri que l’envoltava,
resistir els pas dels anys tot mantenint l’essència dels seus inicis; la seva història es
remunta a la meitat del s. XVI, quan l’any 1563, el Consell de Cent barceloní va fer un
vot a Sant Roc per demanar que la ciutat fos protegida contra la pesta, ja que durant
els darrers tres segles la ciutat havia patit diverses plagues. Els veïns del barri de la
Catedral de Barcelona van salvar-se de la pesta bubònica de l’any 1589, i en agraïment
al Sant van crear la Confraria de Sant Roch de la Plassa Nova i van celebrar una festa.
Encomels
seus
més de 425 anys d’història, les festes majors de Sant Roc s’han anat fent
Diferents moments de l’acte de celebració de la declaració de les Festes de Sant Roc
a festa
patrimonial
d’interès nacional, el dia 25 de maig de 2017.
grans, s’hi han incorporat nous elements i noves costums...
Govern de la Generalitat de Catalunya

Festes de Sant Roc
de Barcelona a la plaça Nova

Diferents moments de l’acte de celebració de la declaració de les Festes de Sant Roc com a festa patrimonial
d’interès nacional, el dia 25 de maig de 2017.

Festes de Sant Roc

Acte de celebració de la declaració de les Festes de Sant Roc com
a festa patrimonial d’interès nacional, el dia 25 de maig de 2017.

Paraules de l’Honorable
conseller de Cultura
En primer lloc voldria felicitar-vos i felicitar-nos per la declaració de les festes de Sant Roc de la plaça
Nova de Barcelona, festa patrimonial d’interès nacional, segons acord del Govern de la Generalitat de
Catalunya del 21 de març. Aquest és, per tant, el primer any en què celebrem les festes essent patrimoni
d’interès nacional.
Les festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova són les més antigues que se celebren a la ciutat,
i malgrat els canvis urbanístics i socials, han sabut mantenir l’essència dels seus inicis. Amb un gran
nombre d’elements festius, aquestes festes tenen un fort caràcter tradicional i importants components
d’imatgeria festiva. En aquest sentit, a banda de les sardanes, correfoc, balls i cercavila, també hi
trobem un seguit d’elements singulars, com ara els tradicionals panellets de Sant Roc, beure del porró
llarg, participar en la cucanya i en la festa del gos o presenciar el seguici tradicional.
Però les festes de Sant Roc són també el motiu i l’oportunitat per a fer barri, a través de la participació
d’un gran nombre d’entitats i de persones, integrades en l’Associació de Festes de la Plaça Nova, que
desinteressadament les fan possibles.
En uns moments de canvis i replantejaments a la ciutat de Barcelona, penso que és de cabdal
importància l’existència d’aquestes festes. Ja que les festes de Sant Roc són un element troncal en
la cohesió d’un dels barris més antics i nuclears de Barcelona. Com bé se sap, la festa popular és
un element de primer ordre a l’hora de cohesionar i integrar una comunitat humana. La festa popular
crea uns lligams i complicitats que cap altra cosa pot crear, i alhora representa i identifica aquesta
col·lectivitat de cara a l’exterior.
Per tant, tot el nostre ajut i coratge per a les festes de Sant Roc, perquè no només són un recordatori
d’una cosa que va passar fa molts anys i que avui sortosament està totalment desterrada: la pesta.
Les festes de Sant Roc tenen en ple segle vint-i-u una funció social de primer ordre, ja que són
una important eina per a la cohesió i identitat d’aquest moment present que està vivint la ciutat de
Barcelona. Gràcies, a totes i a tots. I bona festa a tothom!
Lluís Puig i Gordi
Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Concurs

Instagram
Penja la fotografia a
#Instagram amb l’etiqueta

#428fmsantroc, participa
en una d’aquestes 3 categories:

Imatge
més
impactant

Celebra la declaració de les festes
i guanya el Lot de Sant Roc.

Imatge
més
romántica
Imatge
més
popular

Bases:
- Concurs obert de l’11 d’agost a les 17h. al 16 d’agost a les 24h.
- Penja la fotografia al teu perfil d’Instagram amb l’etiqueta #428fmsantroc.
- La imatge ‘més popular’ serà la tingui més ‘M’agrada’ a l’àlbum d’Instagram el dia 16 d’agost a les 24h.
- L’Associació de Festes de la Plaça Nova es reserva el dret de decidir la imatge ‘més impactant’ i la imatge ‘més
romàntica’. Aquestes es votaran en assemblea general el dia 13 de setembre i es faran públiques el dia
14 de setembre.
- Els guanyadors del Lot de Sant Roc podran passar a recollir l’obsequi a partir del dia 15 de setembre en horari
d’obertura de La Casa dels Entremesos (Pl. de les Beates 2, 08003 Bcn).
- Totes les imatges es podran consultar a l’àlbum del concurs a la pàgina: www.facebook.com/santroc.plnova

AQUÍ FEM FESTA TOT L’ANY !!!
* Vols ser de la Colla infantil de la plaça Nova?
T’oferim els Gegantets Pippo i Gal·la i l’Àliga petita
* Vols portar bestiari?
T’oferim l’Àliga de la Ciutat, la Víbria de Barcelona i l’Arpella del Gòtic.
* Vols portar gegants, nans i capgrossos?
T’oferim el Roc, la Laia i el Cu-cut, els gegants centenaris,
els gegants nous i el nan de la Plaça Nova i el seus deu capgrossos.
* Vols fer de diable? T’oferim els Diables del Barri Gòtic.
* Vols fer sonar la gralla o el tabal?
T’oferim els Grallers la Pessigolla i els tabalers Percúdium.
VINE A VEURE’NS: tots els dimecres no festius de 21,00 a 23,00 h.
Associació de Festes de la Plaça Nova
e-mail: info@plnova.cat - Plaça de les Beates, 2 (La Casa dels Entremesos) 3a. planta

www.plnova.cat

santroc.plnova

gegantsplnova

gegantsplnova

AL LLARG DE LES FESTES
Venda dels tradicionals PANELLETS DE SANT ROC; els nous ninots de goma dels
gegants Roc i Laia, del nan Cu-cut i de l’Àliga de la Ciutat, les samarretes de les
Festes de la Plaça Nova, dels Gegants i el Cu-cut de la Plaça Nova, dels Diables del
Barri Gòtic, de l’Àliga de Barcelona, de la Víbria de Barcelona, de l’Arpella del Barri
Gòtic, dels Grallers La Pessigolla, de la Cucanya; bosses, anells, punts de llibres, pins,
postals, adhesius, estampes... els Goigs en llaor a Sant Roc, les Auques de la Plaça
Nova i dels Cents anys dels gegants de la Plaça Nova i els llibres “El Barri Perdut. La
plaça Nova i el barri de la Catedral”, “4 1/4  . 425 anys de Festes de Sant Roc
a Barcelona, de Vot de Ciutat a festa popular de la plaça Nova”, “Mirades
de gegant” i “Cent anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova” de
Xavier Cordomí i “600 anys de Plaça Nova” de Josep Ma. Garrut.

Del 13 de juliol i fins el 13 d’agost

Exposició a la Sala d’actes
4 1/4. 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. De vot de ciutat a festa
popular de la plaça Nova

	L’exposició tracta sobre diferents aspectes dels 425 anys de les Festes de Sant Roc al barri de la
Catedral de Barcelona. Una visió des de l’any 1519 quan Barcelona va proclamar patró sant Roc, des de
l’any 1563 quan el Consell de Cent va fer vot de ciutat al sant, i des del 1589 quan els veïns del barri
de la Catedral van fundar la Confraria de Sant Roch de la Plassa Nova i van començar a celebrar les
festes, tot passant per les diferents celebracions realitzades durant quatre segle i un quart i fins arribar
als nostres dies, amb unes Festes de Sant Roc consolidades com a tradició i patrimoni festiu de tota la
ciutat de Barcelona i declarades Festa Patrimonial d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya.

Exposició a la Sala de ball
Mirades de gegant, 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova

	Una visió de la història dels primers gegants barcelonins pertanyents a una entitat veïnal, els gegants
en actiu, amb les figures originals i amb una activitat ininterrompuda, més antics de la ciutat de
Barcelona i dels diferents aspectes socials, veïnals, festius, comercials i urbanístics del barri de la
Catedral mirats des de la presència o des de l’absència dels seus gegants durant cent deu anys. Unes
mirades que volen transmetre l’esperit dels plaçanovins i les plaçanovines que, com a col·lectiu veïnal
resistent, amb el seu patrimoni cultural, els gegants Roc i Laieta, com a elements cohesionadors i
identitaris, pot mantenir l’esperit, el sentiment i l’orgull de pertinença.

La Casa dels Entremesos, plaça de les Beates 2
horaris: de dimarts a dissabte de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores,
diumenges i festius d’11 a 14 hores. Dilluns tancat

PROGRAMA
Divendres 11 d’agost
10.00 h.Fira d’artesania

des d’aquesta hora i fins a les 21.00 hores a la plaça Nova.

18.00 h.Tradicional cercavila inaugural pel barri:
“en Cu-cut dalt del ruc”

Amb el capgròs Cu-cut muntant un ase, el Nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla.
	
Recorregut: Plaça Nova, Arcs, Portal de l’Àngel, Cucurulla, Pi, Palla, Banys Nous, Baixada de
Santa Eulàlia, Sant Domènec del Call, placeta Manuel Ribé, Call, Sant Honorat, Sant Sever, Bisbe,
Santa Llúcia, pla de la Seu, avinguda de la Catedral i plaça Nova.

19.15 h.Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc.

A càrrec de Pasqual Borràs Díez, veí del barri i antic membre de la Comissió de Festes,
acompanyat del seu fill Joaquim Borràs Gómez, Arxiver en cap de l’Ajuntament de Barcelona.
Amb la hissada de la bandera s’inauguraran oficialment les Festes de Sant Roc 2017.
Tot seguit, començarà a funcionar la centenària

Cucanya de la Plaça Nova

Al llarg de les Festes: 43è Concurs de Cucanya.

19.30 h.Ballada de Sardanes
a càrrec de la Cobla Ciutat de Granollers.
Programa:
Plaça Nova		
Josep Maria Boix
Els gegants de Castellterçol Joaquim Serra
Sis de set 		Enric Ortí
Torroella vila vella		
Vicenç Bou
Els saltimbanquis		
Jordi Paulí
Jorn alegre		
Josep Serra
La puntaire		 Uridj
Sardapatum		
Jeroni Velasco
La flama de la sardana
Tomàs Gil Membrado

22.30 h.Nit de ball amb els grups:
22.30 h. Morena-Tradipatxanga
23.50 h. La Cobleta de la Copeta

Dissabte 12 d’agost
10.00 h.Fira d’Artesania

des d’aquesta hora i fins a les 21.00 hores a la plaça Nova.

11.30 h.La Festa Catalana, amb l’actuació de:

 a Moixiganga de La Geltrú i Banda de Música i
L
Majorettes de l’Escola de Música Sant Anna del Vendrell
Organitzar per l’Institut de Cultura de Barcelona i Adifolk.

17.00 h.Scrivano

	
Qui vulgui gaudir d’una paraula favorita manuscrita en paper o pintada al cos, es pot
apropar a l’escultura en lletres BARCINO on l’escrivà Diego Noguera traçarà lletres
amb bona mà.

18.00 h.Concurs infantil de dibuix

Podran participar nenes i nens de 2 a 14 anys.
Tema: Plaça Nova, Barri Gòtic, Festes de Sant Roc.
Amb la col·laboració de Cacaolat.

18.30 h.La Festa Catalana, amb l’actuació de:

Esbart Mestres del Gai Saber de Mataró
amb “El Ball de Plaça”

Programa:
	
El Passeig de Dansa • La Farandola • el Contrapàs • el Ball Pla • el Rotllet
• la Contradansa • el Patatuf • la Bolangera
	i els gegants nous de la Plaça Nova, el Nan Cu-cut de la Plaça Nova i els
gegants infantils de la Plaça Nova, amb els grallers La Pessigolla.
Amb la col·laboració del Institut de Cultura de Barcelona i Adifolk.

22.30 h.Ball amb el show “Cocodrilo Club”
amb el DJ

Albert Malla.

Diumenge 13 d’agost
10.00 h.Fira d’Artesania

des d’aquesta hora i fins a les 21.00 hores a la plaça Nova.

17.00 h.Scrivano

	
Qui vulgui gaudir d’una paraula favorita manuscrita en paper o pintada al cos, es pot
apropar a l’escultura en lletres BARCINO on l’escrivà Diego Noguera traçarà lletres
amb bona mà.

17.30 h.La Festa del Gos

Proves i exhibicions d’ensinistrament caní a càrrec de:

Club d’Agility Ciutat Comtal.

19.00 h.45a. Tradicional salutació del gos a Sant Roc
	Presentació de tots els gossos del barri que hi vulguin participar.
Amb la col·laboració de la veterinària Sara Gasch. Repartiment de records.

19.30 h.Taller de Diables Infantils.

Fes la teva maça i maquilla’t i ja ets un petit diable per a fer un correfoc
	
Tot seguit, començarà a funcionar la centenària

Cucanya de la Plaça Nova;
Amb la col·laboració de Cacaolat.

22.00 h.Cantada d’havaneres
amb el grup: Barca de mitjana
Al llarg de la cantada serà
preparat el tradicional Cremat
de Rom, que serà ofert a la
mitja part de l’actuació.

Dilluns 14 d’agost
10.00 h.Fira d’Artesania

des d’aquesta hora i fins a les 21.00 hores a la plaça Nova.

18.30 h.Tarda de Jocs populars i tradicionals

Podrem jugar a jocs com les curses de sacs i de l’ou i la cullera, trencar l’olla i,
tot seguit... a passar la centenària Cucanya de la Plaça Nova.
Amb la col·laboració de Cacaolat.

22.30 h. Nit de ball
amb els grups:

22.30 h. La Mulata
24.00 h. Sybarites

Dimarts 15 d’agost
10.00 h.Fira d’Artesania

des d’aquesta hora i fins a les 21.00 hores a la plaça Nova.

17.30 h.XXXVI Trobada i ball de gegants

25 anys dels Gegants nous de la Plaça Nova

	Balls i cercavila amb els gegants de Molins de Rei, del Pi, del Raval, de
la Barceloneta, del Casc Antic, de Sant Pere de les Puel·les, de Sant Jaume,
del carrer de la Princesa, i els amfitrions de la Plaça Nova: els gegants nous
Roc i Laia, els gegants infantils Pippo i Gal·la, el nan Cu-cut i els
grallers La Pessigolla.
Recorregut: Plaça Nova, Arcs, Portal de l’Àngel, Canuda, Santa Anna, Comtal,
Magdalenes, Ripoll, Sagristans, Capellans i plaça Nova.
Col·labora Casa Santiveri.

18.15 h.Actuació dels Falcons de Barcelona
19.15 h.Xocolatada popular

agraïm la col·laboració de les veïnes i els veïns que fan possible la xocolatada.

20.00 h.Actuació del degà dels esbarts de Catalunya Esbart Català de Dansaires
que presentarà un selecte programa de danses tradicionals catalanes:

	
1ar. PART				
1.- Llancers
Barcelona
Arranjament A. Llubés
2.- Ball Pla
Alinyà
Arranjament Joaquim Serra
3.- Quadrilla
Martorell
Arranjament Agusti Cohí Grau
4.- Espunyolet
Espunyola
Arranjament Josep Serra
5.- Ball de Bastons
Arboç
Arranjament Agusti Cohí Grau
6.- Ball de cascavells
Ametlla de Merola
Arranjament Agusti Cohí Grau
2a. PART				
1.- Rigodons
Barcelona
Arranjament Josep Serra
2.- Ball cerdà
Sant Llorenç de cerdans Arranjament Max Havart
3.- Bolangera
Roses
Arranjament Agusti Cohí Grau
4.- Ball de l’Hereu Riera
Pallars
Arranjament Francesc Font
5.- Ball del recó
Borredà
Arranjament Agusti Cohí Grau

Amb l’acompanyament musical de la Cobla Ciutat de Cornellà.
	Mestra de Dansa: Anna Bigas.
Regidoria i Vestuari: Montserrat Garrich, Joana Duch i Xavier Olària.
Direcció Musical: Joan Gómez.
Direcció Artística: Secció Tècnico-Etnogràfico-Folklòrica.

Dimecres 16 FESTIVITAT DE SANT ROC
9.30 h. Gran Traca Despertada
tot seguit:
	
Seguici

tradicional
de Sant Roc

amb el Diable de Sant Roc, els Bastoners de l’Esbart Català de Dansaires amb el
flabiolaire Joan Gómez, l’Àliga de la Ciutat, els grallers La Pessigolla, el Lleó de
Barcelona, els grallers del Pi, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, els
Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova, el flabiolaire Jordi Puig, la Bandera
Verda de la Comissió de Festes de Sant Roc, la Cobla Ciutat de Cornellà, veïns, ex veïns i
simpatitzants del barri, tot adreçant-se a la Basílica de Santa Maria del Pi.
Recorregut: Plaça Nova, av. de la Catedral, Dr. Joaquim Pou, Sagristans, Capellans, Arcs,
Cucurulla, Boters, Palla, Plaça Sant Josep Oriol, Plaça del Pi, Cardenal Casañas, Roca,
Portaferrissa, Petritxol, Plaça del Pi, (aturada per la Missa, es reprèn a les 11,30 h.) Plaça
Sant Josep Oriol, Pi, Boters, Plaça Nova, Av. de la Catedral, Pla de la Seu, Santa Llúcia,
Bisbe, (interior Palau Episcopal), Bisbe i plaça Nova.

10.00 h.Fira d’Artesania

des d’aquesta hora i fins a les 15.00 hores a la plaça Nova.

10.30 h. Solemne Missa Cantada
A l’Altar Major de la Basílica de Santa Maria del Pi, amb el cant dels Goigs en llaor a
	

Sant Roc, la veneració de la relíquia de Sant Roc i la benedicció dels panellets
de Sant Roc que seran distribuïts entre els assistents.
Acabada la cerimònia, visita al Palau Episcopal, rebuda del senyor Bisbe i balls d’honor dels
bastoners, el nan Cu-cut, els gegants infantils, el Lleó, l’Àliga de la ciutat, els Gegants centenaris
i el diable de Sant Roc.
Tot seguit es procedirà a l’antiga tradició i privilegi de les Festes de Sant Roc de la
col·locació de la Bandera Verda de la Comissió, a la
balconada principal del Palau, des d’on presidiran la Festa.

La cerimònia de col·locació de la bandera
es podrà seguir des de la plaça Nova.

Dimarts 16 FESTIVITAT DE SANT ROC (continuació)
12.15 h. Ofrena floral a Sant Roc de la Plaça Nova

La imatge de Sant Roc de la Plaça Nova i el gos de color blau cel, va ser recuperada l’any 2015.
tot seguit:
	
Ball del Centenari dels Gegants de Sant Roc

de la Plaça Nova

En versió per a cobla del mestre Jordi León.
Ball: Gegants centenaris de la Plaça Nova. Música: Cobla Ciutat de Cornellà.
	A continuació: ball de bastons, ball dels gegants infantils Pippo i Gal·la, ball del nan Cu-cut, ball
del Lleó de Barcelona, ball de l’Àliga de la Ciutat i ball del diable de Sant Roc.
tot seguit:

“el Porró Llarg”

	com ho fa des de l’any 1830, el “Porró Llarg”, ple de bon vi, romandrà tot el dia a la plaça Nova,
per a que begui tot aquell que pugui aixecar el seu llarguíssim galet.

13.00 h. Tres Sardanes

a càrrec de la Cobla Ciutat de Cornellà.
Programa:
	
Plaça Nova; 		
Josep Maria Boix
Les campanes de Breda;
Joan Lluís Moraleda
Els tres castells; 		
Francesc Mas Ros

13.30 h.Cucanya de la Plaça Nova.
18.00 h.Festival Infantil:

18.00 h. Màgia amb el mag Xarrin Xarrin.
1 8.30 h. Putxinel·lis tradicionals catalans amb Titelles Vergés.
19.10 h. Enlairament del Globus del Capità Muyón.
Lliurament dels premis dels concursos de Cucanya i de Dibuix.
19.30 h. Pallassos amb el grup Pallassos de l’Arlequí.

20.00 h.Cucanya de la Plaça Nova
darrera oportunitat de passar-la aquest any.

Dimarts 16 FESTIVITAT DE SANT ROC (continuació)
22.15 h.“Va tocada”

amb el grup de percussió: Percúdium

22.30 h. X
 XXIV Correfoc amb els Diables del Barri Gòtic, l’Arpella del

Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona i els convidats: Ball de Diables
Atabalats del barri de Cerdanyola de Mataró.
	Recorregut: Plaça Nova, Bisbe, Santa Llúcia, Pla de la Seu, Comtes, Pietat, Bisbe,
Sant Sever, Sant Felip Neri, plaça Sant Felip Neri, Montjuïc del Bisbe, Bisbe i plaça Nova.

Recordem, per una millor SEGURETAT EN EL CORREFOC:
•A
 paradors i vidres s’han de protegir amb cartrons o abaixant les portes
metàl·liques.
• Retirar els vehicles aparcats al llarg de tot el recorregut.
• No llançar aigua des de balcons i finestres.
•V
 estir roba de cotó: màniga llarga, pantalons llargs, mocador o barret
de roba al cap i calçat flexible i tancat.
• Protegir orelles i ulls.

23.00 h. Final de les Festes de Sant Roc 2017 amb el tradicional:
Castell de focs
a càrrec de: Pirotècnia Igual.

AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ AMB LES FESTES
DE SANT ROC DELS COMERCIANTS DEL BARRI
4rt Montfalcón. Quadres
Antic Baron. Antiguitats
Bilbao Berria. Cuina basca
Casa Fargas. Bomboneria
Casa Jornet. Mobles
Castelló. Farmàcia
Catedral. Tabacs
Duch Antigalles. Antiguitats
El Restaurant d’en Víctor. Restaurant
It reminds me of something, productes
i objectes amb històries autèntiques
La Beata. Bodega de cerveces artesanals
Llibreria Farré. Llibreria antiqüària
Olga de Sandoval Sarrias. Antiguitats
Pasquín Antigüedades. Antiguitats
Santa Clara. Pastisseria
Tutusaus. Òptiques

A. Batlle. Llibreria 		
Aquiles. Col·leccionisme i antiguitats
Can Boada. Fotografia
Casa Fèlix. Merceria
Casa Santiveri. Alimentació sana
Catedral. Farmàcia
Clavell&Morgades. Antiguitats
El Món d’en Dadà. Botiga per a bebés
Folk al biaix. Roba per a grups de cultura
popular i tradicional
José Luís. Barberia
La Pineda. Xarcuteria
Mayné. Tabacs
Palacio del Juguete. Joguineria
San Roman. Xurreria
Tokobongo. Instruments musicals
Vetrín. Llibreria

i de les institucions i entitats:
ADIFOLK
ARQUEBISBAT DE BARCELONA
BARNA CENTRE
CÀRITAS DIOCESANAS
ESBART CATALÀ DE DANSAIRES
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut DE CULTURA DE BARCELONA

i tots els veïns i els exveïns del barri

AJUNTAMENT DE BARCELONA
ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT
CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
FALCONS DE BARCELONA
GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DEL PI

Amb el suport de:
Districte de
Ciutat Vella

Amb la col·laboració:

Plaça de les Beates, 2
www.lacasadelsentremesos.cat

