
 

 

 

Un any més el Festival Internacional 

de Música i Dansa Tradicional al 

Poble-sec, en la seva tercera edició, 

obre les seves portes per convidar  

tots els barcelonins a viure, conviure 

i participar dels nombrosos actes 

que aplega aquest Festival d’en-

guany: mostres, tallers i demostraci-

ons referides a la cultura tradicional 

i popular dels diferents països que ens visi-

ten.  

En aquesta edició hem volgut apostar per 

apropar al públic, encara més, aquestes ma-

nifestacions culturals, fent-lo participar amb 

tallers oberts, mostra d’artesans, exposici-

ons, jocs tradicionals, etc… a més de fer-ho 

extenssiu als universitaris on podran aconse-

guir crèdits de la Universitat de Barcelona. 

Un seguit d’activitats per a donar a conèixer 

la història de les diferents comunitats a tra-

vés de la música i la dansa dins la cultura 

tradicional i popular. 

En definitiva una proposta pluri-cultural que 

heu de vindre a descobrir. 

Us hi esperem!! 

                            La Comissió del III Festival 
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ORGANITZA:   GID Renaixença 
C/ Blasco de Garay, 55 baixos 

08004-Barcelona 

www.festivalspoblesec.org 
renaixenfactori@yahoo.es 
Tel:   0034 93 441 69 73 
Fax:  0034 93 441 93 50 
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Divendres 23 de juliol:  
Plaça dels Ocellets: 
10:00h a 21:00h.– “Mostra de Tradicions”: arte-
sans, jocs tradicionals, puntaires, tallers de dansa 
etc... Exposició permanent a la carpa de l’Etnològic 
“Gent de festa” 
17:00h.– Danses catalanes. 
17:30h.– Jocs tradicionals a càrrec de l’Esplai 
“Xerinola”. 
Plaça del Sortidor: 
18:00h a 20:00h.– Tallers de dansa tradicional obert 
a tothom. Activitat reconeguda amb crèdits de lliure 
elecció per la UB. 
22:00h.- Actuació dels grups: Esbart Dansaire Eu-
dald Coma (Ribes de Fresser), Taller Ecuatoriano de 
Arte y Cultura (Equador), Esbart Rosa dels Vents 
(Vilanova del Vallès), Mindia (Geòrgia), Masala 
(India) 
00:00h.– Ball folk lliure UB. 
 
Dissabte 24 de juliol: 
Plaça dels Ocellets: 
10:00h a 21:00h.– “Mostra de Tradicions”: arte-
sans, jocs tradicionals, puntaires, tallers de dansa 
etc...Exposició permanent a la carpa de l’Etnològic 
“Gent de festa” 
18:00h jocs tradicionals (boines, bitlles catala-
nes, xarranca, retaló, la ratlla, baldufes, jocs 
dansats...a càrrec del Museu Etnològic de Bar-
celona. 
Plaça del Sortidor: 
17:00h a 18:00h.– Tallers de dansa tradicional obert 
a tothom. Activitat reconeguda amb crèdits de lliure 
elecció per la UB. 
19:30h.- Actuació dels grups: Perú Ritmos y Cos-
tumbres (Perú), El Ahlem (Algèria), Mindia 
(Geòrgia) 
Al finalitzar l’acte podeu continuar la festa amb el 
ball de festa major del carrer Blasco de Garay (entre 
Pl Sortidor i Elkano) patrocinat per la Comissió de 
Festes d’aquest carrer. 
 

Diumenge 25 de juliol: 
Plaça del Sortidor: 
17:00h.– Tallers de dansa tradicional obert a tot-
hom. Activitat reconeguda amb crèdits de lliure 
elecció per la UB. Amb la participació dels grups: 
Mindia (Geòrgia) El Ahlem (Algèria) i Esbart 
Dansaire Renaixença (Catalunya) 
20:45h.- Cercavila pels carrers del Poble-sec 
amb: Bastoners de La Granada del Penedès, Bas-
toners del Poble-sec, Carnaval de Barranquilla 
(Colòmbia), Casa de Madrid de BCN (Madrid), 
El Ahlem (Algèria), Mindia (Geòrgia), Tinkuna 
(Bolívia), Els “Moderns” del Poble-sec 
(Catalunya), Esbart Dansaire Renaixença 
(Barcelona) amb el següent recorregut: Pl Sorti-
dor-Blasco de Garay-Blai-El Roser-Magalhaës-Pl 
Sortidor. 
22:00h.- A la Plaça del Sortidor actuació dels 
grups: Carnaval de Barranquilla (Colòmbia), Ca-
sa de Madrid de BCN (Madrid), El Ahlem 
(Algèria), Mindia (Geòrgia), Tinkuna (Bolívia), 
Esbart Dansaire Renaixença (Barcelona) 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

“L’Espardenyu”, la mascota del Festival  
 
 

 

 
 
 
 
NOTA: aquest programa resta obert a canvis d’última hora per part de l’orga-
nització. 

         

 
Dimecres 21 de juliol: 
Plaça del Sortidor: 
Acte Inaugural del “III Festival Internacional”:  
20:45h.– Cercavila pels carrers del Poble-sec amb els 
següents grups: El Ahlem (Algèlia), Itondi (Guinea     
Equatorial), Toxos e Xestas (Galícia), Mindia (Geòrgia), 
“Els Moderns” del Poble-sec (Catalunya), Esbart Dan-
saire Renaixença (Catalunya). 
Recorregut: Pl del Sortidor-Magalhaës-Mare de Déu del 
Remei-Grases-Olivera-Elkano-Margarit-Magalhaës-Pl 
Sortidor 
22:00h.– Presentació de l’acte amb el grup de hip-hop 
“Asi se baila” dirigit per “Misty’k” i inici de les actuaci-
ons: El Ahlem (Algèria), Itondi (Guinea Equatorial), To-
xos e Xestas (Galícia), Mindia (Geòrgia), “Els Moderns” 
del Poble-sec (Catalunya), Esbart Dansaire Renaixença 
(Catalunya). 
 
Dijous 22 de juliol:  
Plaça del Ocellets: 
11:00h a 21:00h.– Inici de la “Mostra de Tradicions”: 
artesans, jocs tradicionals, puntaires, tallers de dansa 
etc... Exposició permanent a la carpa de l’Etnològic 
“Gent de festa” 
19:15h Taller de sardanes organitzat pels Sardanistes del 
Poble-sec 
Plaça del Sortidor: 
18:00h a 20:00h.– Tallers de dansa tradicional obert a 
tothom. Activitat reconeguda amb crèdits de lliure elec-
ció per la UB. 
22:00h.– Actuació dels grups: Esbart Sarrià (Barcelona), 
El Ahlem (Algèria), Pablo Neruda (Xile), , Esbart Ega-
renc (Terrassa), Colla Sardanista Violetes del Bosc 
(Barcelona), Esbart Dansaire de (St Joan Despí) 

 
 
 

Programa d’actes:           
El dia a dia del Festival 


