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PÒRTIC
L’any passat obríem aquest Pòrtic del programa de Festes amb les següents paraules: “Tornen les Festes 

de Sant Roc de la Plaça Nova, la Festa Major d’estiu del Barri Gòtic, la més antiga i tradicional de la 

ciutat. Ha passat un any des de la darrera gran trobada festiva, un any molt difícil per a veïns i comerciants 

del barri. La crisi econòmica que ha acabat envaint tots els àmbits, els problemes endèmics dels nostres 

barris que, malgrat els esforços persisteixen i s’agreugen: la delinqüència, el incivisme, el turisme des-

controlat, la venda incontrolada, la brutícia, la pobresa, la soledat de la gent gran, etc. Però veïns i co-

merciants i barcelonins i barcelonines de tota mena que ens estimem el Barri Gòtic i Ciutat Vella continua-

rem plegats, amb l’expressió més diversa, comunitària i associativa, per a que pels nostres carrers impe-

ri el civisme, la convivència i la participació. Celebrant la nostra festa tradicional amb aquest esperit fem 

millor el barri i la ciutat. Des d’aleshores les coses no han millorat gaire, ans el contrari.

Com dèiem l’any passat doncs, celebrem la festa del barri tots plegats amb civisme, convivència i 

participació, i amb solidaritat amb els veïns i els comerciants que passen uns moments difícils. 

Celebrem la festa del barri com una eina més per a la convivència i la cohesió. Celebrem la festa 

del barri com un espai de trobada i d’intercanvi i, sobretot, com un moment de joia per a tothom 

sense cap mena d’exclusió. Som un barri obert i la festa n’és la seva expressió.

Aquest any celebrem molt especialment que, ara en fa trenta, es va apostar per donar relleu a la 

gent jove del barri, i d’arreu de la ciutat amb forts vincles amb la tradició i l’expressió festiva de la 

Barcelona vella. Fa trenta anys que va néixer la Colla de la Plaça Nova amb la que es va renovar 

l’associació i la festa. Primer, portant els gegants, recuperant el nan Cu-cut, formant el grup de 

grallers i fent noves propostes festives. Després amb la Colla de Diables del Barri Gòtic i els taba-

lers, recuperant el bestiari històric, l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona, i la singular Arpella 

del Barri Gòtic. Recentment creant la secció infantil amb els gegantets Gal·la i Pippo. Sempre fent 

recerca i innovació de la cultura festiva i creant i liderant la xarxa associativa de cultura popular. 

Aquesta feina ha donat grans resultats, ha garantit la vitalitat d’una festa per més de quatre vegades 

centenàries i ha estimulat el treball integrador i intergeneracional. Aquesta aposta que és un con-

venciment el podeu comprovar en el programa de festes del barri.  

Ara ens preparem tots, veïns, comerciants, ex veïns, amics i visitants, per a celebrar unes 423 

Festes de Sant Roc de la Plaça Nova ben lluïdes. A continuació teniu un programa farcit de possi-

bilitats, amb actes singulars i únics que ens distingeixen a la ciutat, i tota mena 

d’activitats festives on tothom pot trobar allò que més li agradi. Per tant lle-

giu-vos el programa atentament, trieu, participeu, col·laboreu i sobretot 

gaudiu del barri i de les seves tradicions. 

Associació de Festes de la Plaça Nova

e-mail: secretaria.plassanova@telefonica.net

Plaça de les Beates, 2 “La Casa dels Entremesos”, 3a. planta

Tots els dimecres de 20,00. a 23,00 hores

Moltes Gràcies i Bones Festes.

La Comissió de Festes.

a farcit de possi

tat, i tota mena 

Per tant lle-

sobretot
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Dimarts 14

10.00 h.
 Fira d’artesania
 des d’aquesta hora i fi ns a les 21.00 hores a la plaça Nova.

18.30 h.  
 Cercavila inaugural pel barri: “en Cu-cut dalt del ruc”
  Amb el capgròs Cu-cut muntat en un ase, el Nan Cu-cut i altres capgrossos 

i la formació musical Metralla.

19.15 h.
 Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc.  
                A càrrec de la regidora del Districte de Ciutat Vella, senyora Mercè Homs i de la 

presidenta del Districte, senyora Sara Jaurrieta.

               Amb la hissada de la bandera s’inauguraran les Festes de Sant Roc 2012.

 Tot seguit, començarà a funcionar la centenària

 Cucanya de la Plaça Nova
 Al llarg de les Festes: XXXVII Concurs de Cucanya amb la col·laboració de Barna Centre.

19.30 h.
 Ballada de Sardanes
 a càrrec de la Cobla Popular

22.00 h.
 Ball amb el show del DJ Albert Malla:

 “COCODRILO CLUB” 

e Barna Centre.

PROGRAMA

Venda dels tradicionals PANELLETS DE SANT ROC;  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 i de la Cucanya; reproduccions dels Gegants Centenaris Roc 

i Laia i del nan Cu-cut, del Bestiari històric de Barcelona, del Porró-llarg; rajoles dels 

Gegants, pins de l’Àliga, 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 de 

Mercè Galí, els llibres “Cent anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova” de 

Xavier Cordomí  i  “600 anys de la Plaça Nova” de Josep  Ma. Garrut.

AL LLARG DE LES FESTES

d

Gòt

dels

i La

G

l

a Nova.
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Dimecres 15

10.00 h.
 Fira d’Artesania
 des d’aquesta hora i fi ns a les 21.00 hores a la plaça Nova.

17.30 h.

 XXXI TROBADA I BALL DE GEGANTS

“30 ANYS DE LA COLLA DE LA PLAÇA NOVA”  
•  Balls i cercavila amb els gegants i capgrossos 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 amfi trions de la Plaça Nova: Els gegants Roc i Laia, el gegantets 

Pippo i Gal·la i el nan Cu-cut.

• Presentació de la nova imatge de la geganteta infantil de la Plaça Nova: Gal·la.

• Músiques a càrrec dels grallers La Pessigolla de la Plaça Nova i del grup Safolk.

Col·labora Casa Santiveri. 

19.30 h.
 Xocolatada popular
  agraïm la col·laboració de les veïnes i els veïns

que fan possible la xocolatada

19.30 h.

 Ball de tarda

 amb SAFOLK

20.00 h.

 Cucanya de la Plaça Nova

22.00 h.
 Cantada d’havaneres

 amb el grup LA RIBERA

Al llarg de la cantada 
serà preparat el tra-
dicional Cremat de 
Rom, que serà ofert 
a la mitja part 
de l’actuació. 
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Dijous16. FESTIVITAT DE SANT ROC

9.30h.  Gran Traca Despertada
 tot seguit:

 SEGUICI TRADICIONAL DE SANT ROC
amb el Diable de Sant Roc, els Bastoners de l’Esbart Català de Dansaires, l’Àliga de la 

Ciutat i el Lleó de Barcelona, els Gegants Centenaris de la Plaça Nova, el nan Cu-cut i 

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

10.00h. Fira d’Artesania des d’aquesta hora i fi ns a les 21.00 hores a la plaça Nova.

10.30h. A l’Altar Major de la Basílica de Santa Maria del Pi, Solemne Missa Cantada
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 de l’Àliga, 

els Gegants, el nan Cu-cut, el Lleó, els bastoners i el diable 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.*

12,00 h.Ofrena fl oral a la imatge de Sant Roc de la Plaça Nova 

tot seguit: Ball 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.

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.

La cerimònia de 

col·locació de la 

bandera es podrà 

seguir des de la 

plaça Nova.

xecar el seu llarguíssim galet.q q p g

*
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de la Colla de la Plaça Nova

Barcelona celebra festes en honor del seu patró sant Roc, almenys 

des de 1589, com a vot del poble per la protecció contra la pesta que 

aquest atorga a la ciutat. Des d’aleshores, la plaça Nova, i carrers 

de l’entorn, conserven aquesta tradició, com a festa major del barri, 

amb tot un seguit d’actes únics que distingeixen la festa actual com 

la més antiga i singular de la ciutat. L’any 1906, la comissió de festes, 

adquireix a Olot uns gegants propis per al barri i per les festes: en Roc 

i la Laieta. Els Gegants de Sant Roc o vells de la Plaça Nova, 

havien de ser els primers gegants barcelonins que pertanyien a una 

associació veïnal i els únics que, al llarg de més d’un segle, han estat 

en actiu a les festes del barri i a les de la ciutat.

El 1982 un grup de joves, del Gòtic i de la resta de Barcelona, 

tot seguint el moviment generalitzat de recuperació d’elements 

tradicionals i d’organització en col·lectius democràtics i participatius de cultura popular, va constituir la 

Colla de la Plaça Nova amb l’objectiu de fer-se càrrec dels gegants i dels capgrossos i, també, de 

rejovenir les festes del barri amb noves activitats. Fins aleshores els gegants, com era costum arreu, 

eren portats per camàlics contractats o per espontanis que s’aplegaven amb aquest objectiu i que es 

repartien el que captaven tot “fent barretina”. 

Ben aviat aquest grup, inicialment vint-i-dos noies i nois, va prendre iniciatives i, a poc a poc, va 

renovar les Festes de Sant Roc, van vitalitzar les activitats dels gegants amb nombroses actuacions 

a la ciutat i fora d’aquesta i, juntament l’Esbart Català de Dansaires, va crear el grup de Grallers La 

Pessigolla. Va promoure, amb la Colla del Pi, la constitució de la Coordinadora de Colles de Gegants 

i Bestiari de Ciutat Vella –la qual ha endegat projectes com: les Festes de Santa Eulàlia, el Corpus, el 

Bestiari Històric i el Seguici Popular de Barcelona, la Carassa, el Toc d’Inici o La Casa dels Entremesos, 

entre molts d’altres-. 

El 1984 fundaven la Colla de Diables del 

Barri Gòtic –després vindrien els tabalers 

i els malabars-. El 1986 es recupera, en 

forma de nan, en Cu-cut -capgròs que 

havia participat a les festes de Sant 

Roc des 1907 i que s’havia malmès-, des 

d’aquest any acompanyaria per sempre més 

els gegants i esdevindria un dels elements 

d l C ll dd l

30 anys 
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més populars del imaginari festiu barceloní. La Colla amplia les seves activitats i actuacions, viatja al Japó, 

a França, a Itàlia... i arreu dels Països Catalans. El 1989, dins del projecte de recuperació del Bestiari 

Històric, fa construir i s’encarrega del portatge i dels balls de l’Àliga de la Ciutat, el 1993 farà el mateix 

amb la Víbria de Barcelona, ambdós són elements del Seguici Popular de Barcelona. 

El 1992 participa activament als Jocs Paralímpics i en la recuperació del Corpus de Barcelona. 

És en aquesta celebració quan s’estrena la rèplica dels gegants vells, els quals resten només per a 

celebracions especials com el Seguici de Sant Roc i del Corpus i, els gegants nous de la Plaça Nova 

per a participar a la resta de compromisos i actuacions. El 1996 es constitueix el grup de percussió 

Percúdium i el 1999, amb la construcció de la nova Àliga –fi gura que es donada a la ciutat com 

a entremès municipal mantenint però la responsabilitat de portar-la i de ballar-la-, neix l’Arpella del 

Barri Gòtic com a bèstia de foc.

El 2006 es celebra amb gran ressò el centenari dels gegants i, el 2007, el del Cu-cut. Amb aquest 

motiu s’estrena el gegantet Pippo i neix la Colla infantil de la Plaça Nova que, el 2011, incorpora la 

geganteta Gal·la. Avui la secció infantil de l’Associació, amb 

més d’una vintena de nenes i nens de quatre a catorze anys, 

representa un nou impuls de la colla i de les seves activitats i 

garanteix el relleu generacional i la continuïtat de les Festes 

de Sant Roc. 

Aquest any 2012 celebrem el trentè aniversari de la Colla 

de la Plaça Nova que, amb cent deu membres adults en 

actiu a les diferents seccions, fa que la nostra entitat sigui 

una associació participativa, oberta a tothom i molt present a 

totes les activitats festives i culturals de Barcelona.

Associació de Festes de la Plaça Nova
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Dijous 16 . FESTIVITAT DE SANT ROC

12.15 h.Ballada de Sardanes
 a càrrec de la COBLA CIUTAT DE CORNELLÀ.

13.00 h.Cucanya de la Plaça Nova

18.00 h.La Festa del Gos
 XXXX Tradicional salutació del gos a Sant Roc.

  Presentació dels gossos del barri. Repartiment de records

amb la col·laboració de  Reial Societat Canina de Catalunya

  

18.30 h. La Festa del Gos
  Proves i exhibicions d’ensinistrament caní 

amb la col·laboració de Club d’Agility Ciutat Comtal 

20.00 h.Cucanya de la Plaça Nova. 

20,30 h.

 Actuació del degà dels esbarts de Catalunya 
 Esbart Català de Dansaires
 Que presentarà un selecte programa de danses tradicionals de Catalunya

 Mestres de Dansa: Anna Bigas i Daniel Trullols

 Regidoria i Vestuari: Montserrat Garrich, Joana Duch, Xavier Olaria i Carme Bertarn

 Acompanyament musical: “El Grupet”

 Direcció Musical: Joan Gómez

 Direcció Artística: Secció Tècnico-Etnogràfi co-Folklòrica

arn

Tècnico-Etnogràfi co-Folklòrica

RROOCC
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Divendres 17

10.00 h.
 Fira d’artesania
 des d’aquesta hora i fi ns a les 21.00 hores a la plaça Nova

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.

 Premi especial de tema caní: “la Festa del Gos”.

 Amb la col·laboració de Conesa.

18.30 h.
 Tarda de jocs

Jocs tradicionals i populars i animació. Podrem jugar a jocs com les curses de sacs i de 

l’ou i la cullera, trencar l’olla i passar la centenària  Cucanya de la Plaça Nova.

19.00 h.
 Taller de Diables Infantils
 Fes-te la teva maça i maquilla’t i ja ets un petit diable per a fer un correfoc

22.30 h.
 Ball de Festa Major
 amb l’orquestra 

 KUMBES DEL MAMBOOKUMBES DEL MA
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Dissabte 18

10.00 h.
 Fira d’artesania
 des d’aquesta hora i fi ns a les 21.00 hores a l’avinguda de la Catedral

17.00 h.

 IV Mostra de Puntaires
 Amb la col·laboració del Taller escola de puntaires 

 “Vol i boixet”

17,30 h.Festival Infantil: 
 17,30 h. Màgia amb el Mag Xarrin Xarrin

 18,15 h. Titelles tradicionals catalans amb Titelles Vergés.   

 18,45 h. Enlairament del Globus del Capità Muyón i

               lliurament dels premis dels concursos de Cucanya i de Dibuix.

 19,15 h. Pallassos amb el grup Pallassos de l’Arlequí.

19.45 h.Cucanya de la Plaça Nova. 

 Darrera oportunitat de passar-la aquest any.

20.00 h.
  Extraordinària actuació dels

Falcons de Vallbona d’Anoia
En el marc de la Festa Catalana, amb la col-laboració 

del Institut de Cultura de Barcelona i La Casa dels Entremesos.

21.45 h.
 Va tocada
 amb  Percúdium amb Per

Barcelona i La Casa dels E

rcúdium

cadacada
údi
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Dissabte 18

22.00 h.
  CORREFOC amb els Diables del Barri Gòtic,  

la Víbria de Barcelona i les colles convidades: la Lloba de Calella  
i la Víbria Llacunalba de Canyelles.

 Recorregut: Plaça Nova, Palla, Banys nous, Baixada de Santa Eulàlia, Sant Sever, 
               Sant Felip Neri, Plaça de Sant Felip Neri, Montjuïc del Bisbe, Plaça Garriga i Bachs, Bisbe 

i Plaça Nova.

22.30 h. Final de les Festes de Sant Roc 2011 
 Castell de focs a càrrec de:  
Pirotècnia Igual.

22.35 h.
 Ball de fi de festa  
 Amb les bandes emergents: 
 22,35 h. ThE BOmBIns (Rumba catalana)  
 23,50 h.  DIssIDEnT mInDs  

DOCILE BODIEs  
(Reggae i Hip Hop)

Recordem per seguretat:
Els aparadors i vidres s’han de protegir amb cartrons 
o abaixant les portes metàl·liques. Retirar els cotxes 
aparcats al llarg del recorregut. No llançar aigua des de 
balcons i finestres. Vestir roba de cotó, màniga llarga, 
mocador o barret al cap i calçat flexible i tancat. 

AQUÍ FEM FESTA TOT L’ANY !!!
* Vols ser de la Colla infantil de la plaça Nova? 

T’oferim els Gegantets Pippo i Gal·la          
* 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 20,00 a 23,00 h.

Associació de Festes de la Plaça nova
e-mail: secretaria.plassanova@telefonica.net - Plaça de les Beates, 2 (La Casa dels Entremesos)  3a. planta

Visita la nostra pàgina web:  www.geocities.com/barrigotic i www.lacasadelsentremesos.cat



Plaça de les Beates, 2

www.lacasadelsentremesos.cat

 AGRAÏM  LA COL·LABORACIÓ AMB LES FESTES 
DE SANT ROC DELS COMERCIANTS DEL BARRI

 4rt Montfalcón, quadres  

 Bilbao Berria, Cuina basca 

 Casa Fargas, Bomboneria  Casa Fèlix, Merceria 

 Casa Jornet, Mobles Casa Santiveri 

 Castelló, Farmàcia Catedral, Farmàcia 

 Catedral, Tabacs Conesa, Papereria 

 Coses de Casa, Robes Cristobal Pio, Antiguitats

 Duch Antigalles, Antiguitats El Restaurant d’en Víctor 

 José Luís, Barberia La Formiga d’Or, Happy Books 

 La Pineda, Xarcuteria Mayné, Tabacs   

 Montforte, Joguines Natibert, Bosses 

 Poch, Calçats San Roman, Xurreria 

 Santa Clara, Pastisseria Tutusaus, Òptiques 

i de les institucions i entitats:

AJUNTAMENT DE BARCELONA  ARQUEBISBAT DE BARCELONA 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT   BARNA CENTRE      

CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL  CÀRITAS DIOCESANAS   

DIPUTACIÓ DE  BARCELONA  ESCOLA DE PUNTAIRES VOL I BUIXET  

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES  FALCONS DE BARCELONA

GENERALITAT DE CATALUNYA   GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DEL PI  REIAL SOCIETAT CANINA DE CATALUNYA 

i tots els veïns i els exveïns del barri

 Amb la col·laboració de: 
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