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BAN

DEL 15 AL 21 D’AGOST DE 2022

Després de dos anys de restriccions,
la Festa Major de Gràcia reprenem,
la normalitat restablirem
omplint els carrers de festa i tradicions.

Gaudirem d’aquests guarnits,
tot respectant feina tan gran,
els motius anirem buscant,
dels carrers engalanats.

Durant set dies fora preocupacions:
centrem-nos en les celebracions.

Vint-i-tres carrers es guarneixen,
havaneres, jocs infantils i actes veïnals,
sopars, sardanes i vermuts musicals:
moltes activitats hi flueixen.

Cent anys de sortides,
fan els excursionistes.
Quaranta anys pels carrers,
Geganters i Bastoners.
I el Drac també es fa gran,
ja en són quaranta cremant.

Verdi, Poble Gitano i Puigmartí,
Ciudad Real, Sant Miquel i Perill,
ves a saber si trobem un fons marí,
perquè ben secret és el seu guarnit.

L’encesa de la Diabòlica estem esperant,
per acabar ben socarrats,
amb les espurnes contemplant,
els quaranta anys de l’entitat.

Mozart, Sant Antoni i Tordera,
Rovira i Trias, Nord i Providència,
dos Joan Blanques i plaça de la Vila,
Lluis Vives, Berga, Jesús i Perla.

Des de fa vint-i-cinc anys
l’enxaneta va pujant,
els castells es van aixecant
al so de gralles i tabals.

Amb Fraternitat i tota Llibertat
Hem de gaudir de la Festa Major amb igualtat!

La Violeta fa 10 anys
i que duri anys i panys,
espai de colles i germanor,
casa de la festa i tradició.
No us espanteu de bon matí
si sentiu alguna bestiola rugir,
ATENCIÓ, ATENCIÓ! Mireu tots l’Ajuntament:
És el lleó que en vol sortir!
I aguaiteu bé els gegants,
que estrenen testa i vestits:
són la devoció dels més petits
i la fascinació dels més grans.
Tots ben impacients esperem
veure els guarniments dels carrers.
Gent d’arreu passejant s’acosta
per veure aquesta tradició nostra.

Carrers, comerços i balcons
continuaran competint
per ser guanyadors,
que al concurs s’ha sotmès a votació
i ha sortit que el 17 hi haurà vencedors.
Si la vostra opinió voleu donar,
a l'aplicació de la Festa Major podeu anar,
i al carrer millor engalanat
el vostre vot podeu expressar.
La Vila s’omple de festa i color,
on
o veïns i visitants l’espai compartim,
fem-ho amb diversió,
sense tolerar
tole
le
lera
er r cap mena d’agressió,
i amb aquest ban tan ben manat,
RECORDEU, el guarnit ha de ser respectat!
GEGANTERS DE GRÀCIA
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PUNT D’INFORMACIÓ
Fundació Festa
Major de Gràcia
Punt d’informació de la festa i venda de
merxandatge oficial de la festa
Espai Albert Musons
Carrer Alzina, 9

Tel.: 93 459 30 80
Del 9 al 12 d’agost, de 16.30 h a 20.30 h
Del 13 al 21 d’agost, de 10.00 h a 21.00 h

info@festamajordegracia.cat
www.festamajordegracia.cat

del 13 al 21 d’agost
Festa lliure d’agressions sexistes
Punt d’informació i
assessorament per a
casos d’assetjament
sexual, violència
masclista, LGBTIfòbiques
o sexuals.
Dilluns 15. 20.00 a 5.00 h
Dimarts 16, dimecres 17 i dijous 18. 22.00 a 5.00 h
Divendres 19 i dissabte 20. 22.00h a 6.00 h
Diumenge 21. 1900 a 22:00 h

Mapa dels itineraris segurs

Edita: Fundació Festa Major de Gràcia
c. Alzina, 9. Tel. 93 459 30 80.
www.festamajordegracia.cat
Producció i impressió: DBcoop, sccl
Tel. 93 242 01 99. www.dbcoop.cat
Publicitat: GPL, sccl. c. Sant Lluís, 11, bxs.
Laura Catalan (625 601 107) www.gpl.cat
Dipòsit Legal: B-24.534-2012

Ràdio Gràcia a la Festa
107.7 FM
Retransmissió diària de la Festa Major
d’10.00 a 14.00 h.

© del text i imatges Fundació Festa Major de Gràcia.
Aquest pograma no podrà ser reproduït totalment ni parcialment per cap mena de procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic, sense
l’autorització escrita dels titulars del copyright. Tots els drets reservats a tots els països.
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EL PÒRTIC DE LA FESTA MAJOR
El tramvia a la Festa Major de Gràcia

E

n aquests moments que s’està treballant
per unir els dos tramvies per la Diagonal i
que el servei de metro estarà actiu les vinti-quatre hores els dies 19 i 20 d’agost en
plena Festa major de Gràcia, cal recordar
que el 27 de juny de 2022 es van complir
cent cinquanta anys de la inauguració del
primer tramvia entre Barcelona i Gràcia,
una línia que cobria el Pla de la Boqueria
amb la plaça de Josepets (Lesseps).
Lluny està aquell primer projecte de
1868 d’Alejo Soujol i Eduardo Viada i més tard
de l’enginyer anglès Gerard M. Unthoff, que
havia creat a Londres la companyia Barcelona Tramways, Co. Ltd, de la qual era el cap
de realització tècnica i que anys més tard es
convertí en el responsable d’aquesta que va
administrar la línia.
Una línia estava estructurada en tres
trams: el primer entre l’església dels Josepets i la Travessera de Gràcia, el segon entre
aquest punt i el Pla de la Boqueria i el tercer
des del Pla de la Boqueria fins a la Barceloneta. I amb un preu de sis quartos (18 cèntims)
a l’interior i quatre quartos (12 cèntims) a
l’imperial en les seccions 2 i 3 i tres quartos a
l’interior i dos quartos a l’imperial, en el tram
de la Travessera de Gràcia als Josepets.
Quant a vehicles la línia comptava amb vuit
cotxes de 36 places distribuïdes, 18 a l’interior i 18 més a l’imperial, construïts per Geo

Starbuck & Cia i dos cotxes més fabricats a
Barcelona per l’empresa Balcells, de 12 places
a l’interior, així com per 80 cavalls de tipus
espanyol.
Tot això en un moment àlgid de la festa des
de la seva popularització en les dècades de
1830 i 1840. Primer per la gent de Barcelona
i segon pels habitants dels altres pobles del
pla de Barcelona i de més enllà, que havien començat a desplaçar-se a la festa de Gràcia a
peu o amb carruatges. Una afluència va anar
en augment en dècades successives, exceptuant-ne moments puntuals d’epidèmies o
revoltes, que obligaren a aturar la festa o que
els foresters decidiren quedar-se a casa.
Cal ressenyar que en aquest augment,
per una banda estigué relacionada amb
l’aparició de l’òmnibus i que en algunes ocasions ho recollia el Diario de Barcelona com
el 16 d’agost de 1862:

Gravat del primer
tramvia de cavalls
el 1872. Autor
desconegut |
Arxiu JMC
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Personal de la línia de
tramvies “Tranvía de
Barcelona, Ensanche
y Gracia” a la dècada
de 1880. Autor
desconegut | Arxiu JMC

Los ómnibus de la Central y de la Graciense no podien ayer de mucho tener asientos disponibles para la multitud de personas que se dirigian a la immediata villa
de Gracia; así fue que en la Rambla de los
Estudios habia tambien disponibles gran
número de carruajes que admitian asientos a cuatro cuartos.
I per altra amb l’entrada en servei, com
esmentàvem, del primer tramvia de tracció
animal, inaugurat el 27 de juny de 1872, que
se sumava al ferrocarril de Sarrià i als òmnibus. Malgrat tots els serveis, durant els dies
de festa, continuaven atapeïts de gent, com
ho relata el Diario de Barcelona el 17 d’agost
de 1877:
La fiesta mayor de Gracia habrá sido muy
animada, pues a pesar de salir del llano
de la Boqueria un carruaje de la tram-via

cada minuto y ir atestados de pasajeros,
los asientos eran tomados por asalto.
Als anys, tanta va ser la importància de la
Festa Major de Gràcia, que el 14 d’agost de 1880,
la vigília de la Festa Major, la companyia Sociedad del Tranvía de Barcelona, Ensanche y Gracia, va inaugurar una nova línia que unia, amb
tramvies de tracció animal, la plaça de Santa
Anna, de Barcelona, amb la de Rovira, de Gràcia.
Malgrat que s’anaven allargant els horaris i
s’incrementaven les línies i el nombre de vehicles en servei, els cotxes continuaven anant
atapeïts de gent, que els prenia per assalt
com si es tractés d’una fortalesa. Aquesta situació es va mantenir fins a la Guerra de Cuba,
quan, a causa de les circumstàncies, la festa
patí una certa davallada.
Josep Maria Contel,
Taller d’Història de Gràcia Centre d’Estudis
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Pere Aragonès i Gracia
President de la
Generalitat de Catalunya

Ada Colau Ballano
L’Alcaldessa de
Barcelona

11

Música. Ball, carrers guarnits, espectacles,
tradició, cultura, esports i festa. Festa com a
sinònim d’alegria i com a mostra de tota la vitalitat de la Vila de Gràcia i la seva gent. Això
és la Festa Major. Les ganes de compartir la
felicitat i de recuperar les celebracions a les
places i carrers -a l’espai que compartim, a
l’espai on convivim- i que tant defineixen la
nostra manera de ser i de viure.
Dies que passen massa ràpid i nits que
s’allarguen. Però més enllà de la capacitat de
generar bons moments per a tothom -tant
dels veïns i veïnes com dels curiosos que
s’acosten a veure-la-, la màgia de la Festa
Major va molt més enllà de les pròpies celebracions i els dies de festa. La importància
de la Festa Major és, sobretot, la seva capacitat de fer barri. D’aproximar la ciutadania
de diferents edats, de diferents orígens,

de diferents trajectòries. D’aglutinar-nos a
través de la festa. I és aquesta màgia la que
cal preservar, perquè és la que ens cuida i
enforteix al llarg de l’any.
Deixeu-me agrair amb absoluta sinceritat
la dedicació a totes les persones que hi ha
rere els actes de Festa Major i la decoració
dels carrers i places. A tots i totes els que de
forma totalment altruista, any rere any, feu
possible una festa que busca la implicació
de tothom i meravella a tothom, perquè per
damunt de tot, és una festa de la ciutadania.
Per tot això, gaudiu plenament d’una
Festa Major que finalment arriba sense condicionants i carregada de motius i d’alegries
per brindar per avui i per demà. Gaudiu plenament de la Festa Major per celebrar que som
un poble plural, divers, ric i singular.
Visca Gràcia i visca la Festa Major!

Estimades gracienques i estimats graciencs,
Arriba una de les grans cites del calendari
festiu estiuenc de Barcelona: la Festa Major
de Gràcia. Tot un gran esdeveniment que
enguany recuperem, un cop superades les
limitacions que ens ha imposat la pandèmia
durant els dos anys anteriors.
Tornarem a omplir els carrers per gaudir
dels guarnits, la música, les activitats i la
cultura a espais com la plaça del Sol, el carrer
Bailèn o la plaça de les Dones del 36, però
també el meravellós Ateneu de Fabricació o a
la Biblioteca Vila de Gràcia. Una programació
feta per les entitats històriques del barri
adreçada a petits i grans. A més, aquest any
recuperem les visites a la Torre del Rellotge,
tot un símbol gracienc.
La Festa Major de Gràcia sempre ha estat
una festa popular, participativa i oberta que
és possible gràcies a la Fundació Festa Major

de Gràcia, a les entitats i a les comissions
dels diversos carrers, i a totes les persones
voluntàries que, treballant plegades, van teixint una xarxa de relacions que contribueix a
fer més humana la nostra ciutat.
El compromís i l’esforç compartit de
totes aquestes persones ha fet possible que
recuperem la festa de sempre, que tornem a
viure aquests dies que tant havíem enyorat.
Moltes gràcies a tots i a totes vosaltres.
Són dies per viure el barri d’una manera
diferent a l’habitual per divertir-se, passarho bé i encomanar-se del seu esperit festiu.
I sobretot, us animo a fer-ho amb respecte i
rebutjant qualsevol mena de comportament
racista, masclista o LGTBI-fòbic. Gaudim de
la Festa Major amb alegria i reivindicant la
Barcelona orgullosament diversa que som.
Visca la Festa Major!
Visca la Vila de Gràcia!
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Violant Cervera i Gòdia
Consellera de
Drets Socials

Natàlia Garriga i Ibáñez
Consellera de Cultura

Benvolgudes i benvolguts veïnes i veïns de
Gràcia,
Un any més, la Vila de Gràcia enceta una
nova Festa Major i omple els carrers de
festa, veïnatge, inclusió i compromís social.
Enguany, a més, després d’uns anys marcats
per la Covid-19, es reprèn la característica
guarnició dels carrers en la seva totalitat.
Aquesta festa, carregada d’història,
aquest 2022 ret homenatge als festers i
festeres, és a dir, a les persones implicades
en les comissions: l’engranatge d’aquesta
tradició.
Els valors són molt importants en una
societat, i expliquen el tarannà i la raó de ser
de les persones que la conformen. Us he de
felicitar per saber explicar i fer persistir els
valors de la Vila de Gràcia tan i tan bé: treball

en equip, inclusió, cohesió social, intergeneracionalitat, multiculturalitat, veïnatge,
solidaritat, implicació i participació social i
valor artístic. Tots ells, valors exemplars que
són l’enllaç de generacions al llarg d’aquests
més de dos-cents anys de Festa Major.
Pel departament de Drets Socials, donar
suport a projectes com aquest pren molt
sentit. Les entitats i les persones compromeses amb els seus veïns i veïnes, donen
riquesa a la societat i ajuden a fer-la millor i a
aportar aquesta vàlua distintiva de la nostra
identitat i de país.
Des del departament de Drets Socials
continuarem acompanyant-vos en aquest
exercici de relligar passat, present i futur des
de la coŀlectivitat i equitat social.
Per moltes Festes de Gràcia!

És un plaer poder saludar de nou les veïnes
i els veïns de Gràcia amb motiu de la vostra
Festa Major, una de les més emblemàtiques
de les que se celebren al país durant l’estiu,
com ho remarca el fet que sigui reconeguda
Festa Tradicional d’Interès Nacional. I m’agrada fer-ho en unes circumstàncies diferents
a les de l’any passat, sense les limitacions
imposades per la pandèmia que van afectar,
de forma especial, les celebracions populars i
de proximitat, com ho és aquesta.
La cultura popular és imprescindible. De
fet, és la pedra angular del sistema cultural
català, perquè es basa en la participació i
genera vincles entre la ciutadania. I perquè,
sovint, és la porta d’entrada de moltes persones a la vida cultural del país i a la comunitat
que la fa possible. Vosaltres ho sabeu millor

que ningú, perquè la Festa Major de Gràcia és
resultat del treball conjunt de veïns, veïnes,
entitats i institucions, de forma oberta i
inclusiva, la qual cosa la converteix en un
exemple de civisme i cohesió social per a
tota la ciutadania.
Quan arriben aquestes dates m’agrada
passejar pels carrers de la vila i veure com
la festa hi esclata després de mesos de
treball intens. Sé que això no seria possible
sense la implicació i la perseverança de les
associacions i les comissions dels carrers i
sense l’empenta de la Fundació de la Festa
Major de Gràcia. Per això vull agrair-vos el
vostre compromís i implicació per mantenir
viva aquesta mostra tan singular del nostre
patrimoni cultural.
Que gaudiu d’una bona Festa Major!
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Eloi Badia i Casas
Regidor del Districte
de Gràcia

Ferran Mascarell
i Canalda
President del
Districte de Gràcia
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Estimats graciencs i gracienques,
Entre el 15 i el 21 d’agost, els veïns i les
veïnes de la Vila tornarem a viure la nostra
estimada Festa Major. La d’enguany no serà
una edició qualsevol, perquè ens permetrà
recuperar l’enyorada normalitat, després de
dos anys de pandèmia.
La Festa Major fa més de dos-cents anys
que té un paper central en la identitat de
Gràcia i part de la seva essència és el seu caràcter popular. Per això, una de les primeres
coses que vull fer és agrair a tots els veïns
i veïnes que posen les seves mans, temps i
creativitat al servei de la Festa, així com a
totes les persones que han organitzat prop
de les 900 activitats que teniu detallades en
aquest programa.
Aquest 2022 ens podrem retrobar a les
places del barri, que reprendran el seu paper
d’espais festius, i hi haurà 23 carrers guarnits als que se sumen els espais de Bailèn i a

les places del Sol, Diamant, Dones del 36 i Joanic. Al llarg de tota la setmana, s’ha pensat
una festa familiar, sostenible i inclusiva.
Promovem també una festa segura i feminista, una festa lliure d’agressions sexistes,
treballant la prevenció i amb la inclusió del
punt lila a la plaça Revolució, que oferirà
assessorament i suport per fer front a possibles situacions d’abús o agressió masclistes i
LGTBI-fòbiques.
De tot cor, us animo a que us feu vostres
els diferents escenaris de la Festa. Compartim la iŀlusió dels festers i les festeres que
tornen a fer una festa plena i sobretot respectem els guarnits, i cada nit quan s’acabi
pensem també en el descans del veïnat.
Espero que tots els graciencs i gracienques gaudim d’uns dies alegres, plens de
color i música, i que ens retrobem als carrers
i a les places.
Visca la Festa Major de Gràcia!

Benvolgudes veïnes i veïns,
Em plau donar-vos, un any més, la més
afectuosa benvinguda a la festa major de
Gràcia.
Tot just fa un any us escrivia en unes
condicions difícils. Estàvem en mig de les
restriccions d’una pandèmia i la Festa Major
es va haver de reinventar. Portalades aèries,
limitació d’aforament als carrers, adaptació
d’activitats... i com sempre les comissions i
els veïns i veïnes vàreu estar a l’alçada (de
les circumstàncies).
Vau demostrar que la Festa Major de

Gràcia no té aturador i que la capacitat
de coŀlaboració, solidaritat i resiliència de
Gràcia continuen ben vives. Només podem
donar-vos les gràcies i la més sincera
enhorabona.
Estic convençut que enguany tindrem
una Festa Major plena de vida, convivència
i diversió.
Finalment, en nom de tot el personal
de la seu de districte, enviar tot el nostre
escalf a aquells que han patit i pateixen
especialment la pandèmia.
I ara sí... molt bona Festa Major a tothom...!
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Lina Patricia López
i Jaramillo
Presidenta de la
Fundació Festa Major
de Gràcia

Personalment, enguany estic molt contenta
i en fa molta iŀlusió la Festa Major de Gràcia, sobretot, perquè els carrers tornen a
omplir-se de color i llums, i després, perquè
m’estreno en el meu nou rol. Per mi és un
honor, com veneçolana, formar part d’aquest
engranatge que fa possible que locals i visitants gaudeixen de la cultura popular i de les
festes al carrer.
Hem viscut uns anys difícils en què festers i festeres vam haver d’adaptar-nos a la
realitat que ens acompanyava. L’any passat,
encara sense poder tornar a la normalitat,
amb voluntat i moltes ganes, van tenir una
Festa Major que ens va ajudar a mantenir
l’esperança que tornaríem a endinsar-nos en
el món de la imaginació i la fantasia al que
estem acostumats.
Per fi, en aquesta edició, recuperem la
tradició de més de dos-cents anys en format

complet. Esperem que aquesta nova etapa
postpandèmica sigui favorable per a tothom.
Novament, vull aprofitar per agrair-vos a
tots i totes, la confiança que ens vau donar
al nou Comitè que s’estrenà el 2022. Tenim
moltes ganes d’avançar i treballar per a tots i
totes vosaltres i de treballar amb tots i totes
vosaltres.
Cal agrair infinitament a totes les Comissions per l’esforç i la dedicació, sense festers
i festeres no seria possible dur a terme la
nostra estimada Festa. Fa molt goig veure
que gent molt jove com Perla, s’implica i
manté la tradició que esperem que perduri
en el temps.
Respectem, estimem i gaudim de la Festa
Major de Gràcia, perquè és la festa de la
nostra Vila, perquè és un espai integrador de
cultures, pensament i sentiments.
Bona Festa Major de Gràcia a tothom!
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ENTREVISTA A LA PREGONERA

C

arla Carbonell i Cortés després de vuit anys
al capdavant de la Fundació Festa Major de
Gràcia, ha estat elegida pregonera de la Festa
Major de 2022, coincidint en el fi del seu segon
mandat. Un perible per les bambolines de la
festa on a banda de cuinar amb extrema delicadesa tots els seus ets i uts, ha hagut de fer
front a un bicentenari, un atemptat, un xàfec
important, un incendi, així com els pitjors moments de la Covid-19, que malauradament no li
van posar fàcil els darrers anys.
Què t’ha semblat ser escollida pregonera de
la Festa Major?
Doncs per ser-te sincera, no m’ho esperava
en cap cas. M’ho prenc com un reconeixement a la mateixa Festa. A mi no se m’escull
pregonera per ser jo sinó per ser la primera
dona presidenta de la Festa Major de Gràcia
en més de 200 anys d’història, i això vol dir
que les coses està canviant.
Com ha estat la teva etapa com a presidenta
de la Fundació Festa Major de Gràcia?
Doncs ha estat moguda, sense dubte. Amb
moment emotius i emocionants i d’altres molt
tensos, des d’un bon inici. El traspàs no va ser
senzill i l’ambient intern en aquell moment a
la Fundació estava una mica enrarit. Va costar
adreçar la situació, però de mica en mica vam
anar cosint l’entitat. A partir d’aquí, podríem
dir que hem anat surfejant pels esdeveniments amb els quals ens hem anat trobant.
Intentant sempre mantenir la nostra identi-

tat, valors i principis, però donant resposta a
allò que el moment requeria, tan bé com bonament podíem.
Segurament els millors moments viscuts van
ser els del bicentenari de la festa?
Sí, segurament sí. Poder formar part
d’aquest moment de la història de la Festa Major i presidir el Bicentenari va ser una
responsabilitat i un honor. L’organització del
mateix va ser una tasca ingent en què ens hi
vam bolcar de ple. Recuperar l’envelat, que
no només és patrimoni de la Festa sinó de
País, va ser molt emocionant.
També recordo amb orgull de presidenta
els reconeixements recollits a arran del Bicentenari, com el Premi Nacional de Cultura i

Carla Carbonell i Cortés,
pregonera de la Festa
Major de Gràcia 2022.
Josep Maria Contel
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la Medalla d’Or al Mèrit Cultural per l’Ajuntament de Barcelona. El més important és que
aquests són reconeixements a la feina feta
de milers i milers de persones en més de 200
anys d’història, superant entrebancs i tenint
la Festa Major com a garant de la cultura, la
llengua i les nostres tradicions.
El moment dels atemptats de Barcelona del
2017, els pitjors?
Van ser, sense dubte, els més intensos. Que
en plena celebració de la Festa Major del Bicentenari aquesta quedés completament
trastocada pels atemptats va ser un xoc. Estava passant a casa nostra. No oblidaré mai
com em van avisar, com van anar avançant
els esdeveniments, els dies que vam passar
en alerta i gairebé sense dormir...
I la COVID-19?
La covid-19 ha estat una cursa de fons. Els
atemptats són un impacte brutal, però et
toca fer una reacció immediata i en vam recuperar la “normalitat” amb relativa rapidesa. Tothom entén la situació d’excepcionalitat
i s’adapta a allò que calgui.
La pandèmia no té res a veure. És més un
exercici de resistència. La incertesa viscuda tants mesos, fins a afectar dues festes
majors. El canvi constant en la situació, les
restriccions i les possibilitats. La por i l’esgotament que això provoca en la gent... el difícil equilibri entre la llibertat personal, el risc
de salut pública, la dificultat econòmica i la
necessitat de tenir espais d’esbarjo per una
qüestió de salut mental, després de tants
mesos complicats.
De tot plegat quina valoració en fas?
La veritat és que han estat dos moments molt
complicats, radicalment diferents, als quals
ens ha tocat donar resposta.
Els atemptats són un impacte brutal, tot
es paralitza i queda en estat de xoc, però en
uns “pocs dies” i gràcies a la gran feina dels
cossos de seguretat, la vida pot recuperar
certes dinàmiques habituals. Pots fer un sentit condol i reconeixement a les víctimes. La

Carla Carbonell durant l’acte d’homenatge de
Jordi Fabregas el 2021. Josep Maria Contel

gent reacciona tornant a sortir al carrer amb
ràbia contra una agressió brutal, recuperant
un espai del qual no ens faran fora per la força
ni la por.
La pandèmia va ser un desgast lent i prolongat en tots els sentits. Primer per la inconsistència en la informació. Si això, en la vida personal ja és un trasbals, quan has d’organitzar
un esdeveniment, encara més. Organitzar una
Festa Major és una feinada immensa de la qual
poca gent n’és conscient. Doncs organitzar una
Festa Major en pandèmia és 20 vegades pitjor.
Vam canviar el model de festa més de mitja
dotzena de vegades. Adaptant-nos a les necessitats o restriccions del moment. Però més
enllà de les dificultats logístiques, tècniques o
econòmiques, el daltabaix social va ser un dels
més difícils de portar. Com sempre, com a clar
reflex de la societat que som, entre les nostres
comissions hi havia opinions de tots els colors.
Des dels que no haurien fet res durant dos anys
per por o respecte i dels que haurien tornat a
fer el màxim possible de seguida per un tema
de necessitat vital i mental. Gestionar això és
molt complicat i més quan les XXSS són un
altaveu sense mesura i, malauradament, altament tòxic en moltes ocasions.
Fos un cas o un altre, crec que altra vegada
vam estar altura. En ambdós casos, mantenint la nostra identitat. Seguint les instruccions dels cossos de seguretat o del departa-

FESTA MAJOR DE GRÀCIA

ment de salut, però adaptant les activitats
davant de la necessitat o de l’amenaça, però
sent conscients que simplement el fet de serhi era un acte de resistència o perseverança
molt necessitat també per alguns.

va la setmana de Festa Major gairebé sense
aparèixer pel carrer o per casa... Així, tot plegat sempre és més fàcil. Si nó, segurament la
meitat de coses que he fet al llarg de la vida
no les hauria pogut fer.

Personalment, ha valgut la pena tot el teu esforç per mantenir la festa on està?
Sense dubte. He d’acceptar que hem tingut
moments complicats i molt, molt esgotadors,
però davant d’aquests hem fet pinya i els hem
tirat endavant.
Estic orgullosa de com hem donat resposta a les dificultats que ens hem anat
trobant. Mantenint sempre les persones al
centre de l’equació i la cultura com a eina de
cohesió i suport.
Han estat vuit anys en els quals he tingut
més vida pública que privada, més reunions
que temps lliure o més decisions compartides
que personals, però quan et fiques en un projecte com aquest ja saps que això serà així.
Malgrat les dificultats, jo he gaudit del procés perquè estava treballant per un projecte
coŀlectiu i personalment m’omple molt. No
tothom ho entén. Ni que hi dediquis les vacances o la majoria del teu temps lliure, però això
és problema dels altres.
Tanmateix, jo he de dir que em considero
afortunada perquè l’equip que hem format
durant vuit anys ha fet que tot fluís i tirés endavant independentment de la dificultat.
Però, sobretot, perquè sempre puc comptar amb el suport dels meus pares si alguna
reunió s’allargava més del compte o hi havia
una urgència de darrera hora o si em passa-

Cap on camina ara la Carla Carbonell?
Veurem. No he tingut temps encara de notar
una descàrrega de temes. Entre el traspàs al
nou comitè o l’acompanyament mentre el necessitin, la proximitat de la Festa i la voluntat
de tornar a ser més present al meu carrer (on
també han aguantat amb paciència els meus
vuit anys de presidència) doncs no m’ha alliberat de massa temps encara.

Formar part d’aquest moment de la història
de la Festa Major i presidir el Bicentenari
va ser una responsabilitat i un honor
En tot cas, els que em coneixeu sabeu que
quieta no em quedaré... suposo que al setembre tindré més sensació de canvi i serà més
fàcil plantejar-me altres projectes...
Ens pots avançar alguna cosa de com serà el
pregó?
Mmmm... No. Espero que tots vingueu a plaça
el dia 14 per compartir-lo en directe. Així i tot,
suposo que el que us he anat dient us guia una
mica o u permet deduir que el pregó estarà
centrat en la Festa i les vivències compartides.
Josep Maria Contel
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ENTREVISTA A L’AUTOR DEL CARTELL
Per què va triar aquests elements?
La idea era representar la nit del 14 d’agost,
amb les corredisses d’abans d’enllestir el
guarnit, a través d’una família del barri, del
carrer, intergeneracional. La relació dels més
grans, els avis, els joves, els més petits que
treballen conjuntament perquè el matí del 15,
estigui tot llest i poder donar el tret de sortida
de la festa.
Quina ha estat la tècnica del cartell?
La tècnica del meu cartell, és una iŀlustració
digital, realitzada a través de mitjans digitals.

Robert Garcia Barragán,
autor del cartell de la
Festa Major de Gràcia
2022. Josep Maria Contel

L

’il·lustrador Robert Garcia Barragán, nascut a Barcelona, format a Itàlia i veí de
Martorell, va ser el guanyador del 29è Concurs del cartell de la Festa Major de Gràcia
2022, organitzat per la Fundació Festa Major
de Gràcia.
Per què es va presentar al concurs del cartell
de la Festa Major?
A cavall dels anys 2020-21, vaig participar fent
les iŀlustracions, en el projecte del llibre “Un
any fent festa” de la Fundació Festa Major de
Gràcia i l’editorial Mediterrània. Arran d’això
m’arribà la proposta de participar en el concurs
d’aquest any. Finalment, després de donar-li
unes voltes em vaig presentar al concurs.
Què representa el seu cartell?
Com deia abans, vaig tenir la sort de participar en el llibre “Un any fen festa” de la família
festera, vaig rebre molts inputs, molta informació de què volia dir participar en la festa
major i que suposava la nit del 14, la nit prèvia,
una nit molt intima, molt pròpia de la gent del
barri de Gràcia i tinc la sensació que el que
vaig rebre, va ser una cosa molt pròpia, molt
sentida per la gent del barri.

Què li ha semblat guanyar aquest premi?
Guanyar un premi, guanyar el concurs és
sempre una cosa agraïda. T’agrada que la
teva feina sigui reconeguda a través del
concurs. No sóc de Gràcia, però amb la colla
havíem vingut moltes vegades a gaudir de
les festes, ara poder vindre aquest any i que
la teva imatge, el teu cartell estigui per tot
arreu sempre fa iŀlusió. Estic molt content
d’haver guanyat el premi i que la meva feina
sigui reconeguda i representi la imatge de
les festes d’enguany.
Com va sorgir el seu interès per la iŀlustració?
És una cosa que des de nen sempre he tingut un especial interès pel dibuix, per la
iŀlustració. Malgrat haver estudiat una carrera que no té res a veure amb el món de la
iŀlustració, sempre he trobat un forat per dibuixar. Fins que un dia decideixes dedicar-te
més seriosament i arriba un moment que la
iŀlustració comença a ocupar molt més espai
al teu dia a dia i fas el pas cap al món professional.
Ha guanyat algun altre premi?
Sí, a Martorell, el meu poble he guanyat en una
ocasió el concurs de la festa major i un altre
de la de Carnaval.
Per Josep Maria Contel
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HISTÒRIES DE FESTA
“Jo a les festes de Gràcia mai he hagut de dir que soc gai”

A

ixò és el que assegura vehementment un
fester. La seva sexualitat mai ha necessitat aclariments perquè no ha estat jutjada com
a aliena, i no ha necessitat pugnar per un espai
en un lloc on ja hi tenia cabuda des del principi.
La màgia de les festes de Gràcia recau precisament en això: ja no o no només en la llibertat,
sinó en la no necessitat de donar explicacions
sobre res, ni sobre la sexualitat, ni sobre els
pronoms amb els quals les persones volen ser
anomenades, ni sobre la nacionalitat, ni sobre
la primera llengua, ni sobre cap altra qüestió.
Reflexionant una mica, una altra de les
persones que guarneixen assevera que, vist
des de fora, algú podria pensar que una celebració tradicional com és una Festa Major
d’un barri d’una ciutat, encara que aquesta
sigui la cosmopolita Barcelona, podria caure
en el tòpic poc afavoridor que iguala la tradició amb la falta d’inclusió i amb la mentalitat
tancada. Podria, de fet, perquè, malauradament, moltes festes populars de molts i diferents indrets encara han de recórrer un camí
llarg en aquest aspecte. Però, comptem amb
la sort que, al barri de Gràcia, tradicional no
es tradueix en no inclusiu. Aquí, tradicional i
popular significa precisament permissiu.
“Potser les festes de Gràcia han aconseguit ser, en certa manera, el que el món hauria
de ser”, és una altra de les frases que hem recollit entre els festers i les festeres, aquests

i aquestes que poden afirmar que mai han
hagut d’aclarir o canviar el que eren o no
eren o com es volien definir entre els carrers
guarnits del nostre barri. Queden, però, com
ells i elles també assenyalen, altres preses de
consciència, altres preocupacions, altres violències patriarcals no resoltes, que fan que
continuïn alçant la veu per tal d’aconseguir
una setmana de Festa Major completament
lliure de masclisme. Estem molt a prop, però
continuarem avançant, doncs, per tal de ser
allò que el món hauria de ser.
Per Ana Font Díaz

Dinar de germanor
al carrer Verdi del
mig l’any 2018. Josep
Maria Contel
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LA HISTÒRIA I LA FESTA

R

osa Maria Arquimbau i Cardil (Barcelona,
1909 - 1992), fou una escriptora, periodista, feminista i sufragista catalana. Per signar
els seus contes emprava també el pseudònim
de Rosa de Sant Jordi.
Va néixer al carrer Vilamarí, en el sí d’una
família obrera. Va ser veïna de Gràcia durant
la seva joventut fins a la guerra i exili. Visqué
al carrer Salmeron 70 (avui Gran de Gràcia) i al
carrer Pérez Galdós.
Rosa Maria Arquimbau va començar a escriure de ben jove. Pionera en la lluita per les
llibertats de les dones, la seva participació en
la vida pública i activista del vot femení, fou
una escriptora innovadora pel seu temps. La
seva obra plasmava d’alguna manera la vida
quotidiana.
Com a periodista va coŀlaborar en gairebé
tots els diaris i setmanaris d’esquerres entre els anys 1924-1936: Joventut Catalana, La
Dona Catalana, Flames Noves, La Nau, Imatges,
La Publicitat, l’Opinió i La Humanitat. Coŀlaborà

Va ser una de les escriptores més
importants dels anys trenta, que durant
molts anys ha estat injustament oblidada
al setmanari La Rambla amb la columna periodística “Film & Soda” des de la qual comentava,
sovint amb ironia, els canvis que protagonitzaven les dones. També articles provocadors i divertits sobre les relacions entre homes i dones
en un món nou, sense imposicions patriarcals.
Era una dona lliure i va ser criticada, fins i
tot pels homes republicans i per companyes
seves de causa.
Va ser una de les escriptores més importants dels anys trenta, que durant molts anys
ha estat injustament oblidada.
Autora de la noveŀla “Quaranta anys perduts” (1971), crònica des de la proclamació de
la República fins als anys seixanta, passant

Rosa Maria Arquimbau.
Escriptora, periodista i
sufragista. Autor desconegit

per l’exili i l’estraperlo. També és l’autora de
la noveŀla “Història d’una noia i vint braçalets”
(1934), una sàtira sobre una noia que segueix
la moda i una família reaccionària, en els anys
de la República. També de l’assaig “Prostitució.
Des l’allò de la poma fins als nostres dies”.
Funcionària de l’Ajuntament de Barcelona
des de setembre de 1932. En tornar de l’exili es
expedientada i exclosa de l’ajuntament. A partir de 1985 es pot beneficiar de l’amnistia als
funcionaris de la República.
Reprèn l’activitat literària al 1971. Se l’està
redescobrint arran de la publicació el 2015 de
la biografia “L’enigma Arquimbau. Sexe, feminisme i literatura a l’era del flirt” de l’escriptor
Julià Guillamon.
Molt orgulloses de continuar treballant en
la recuperació de la memòria de dones com la
Rosa Maria, des del Consell de Dones i la Comissió de Nomenclàtor de Gràcia.
Dijous, 18 d’agost, a les 12h li retrem homenatge amb la descoberta de la placa
de memòria, al carrer Gran de Gràcia 70.
Per Àngels Tomás, consellera de
Memòria històrica i Nomenclàtor
Fonts: Notes del periodista Julià Guillamon, biògraf de RM
Arquimbau Web Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
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L’OPINIÓ DELS FESTERS
Què significa per tu el guarnit de la festa?

E

ls carrers i places de Gràcia cada any, durant la celebració de la Festa Major apleguen a milers de persones arribades de tot arreu, ansioses de gaudir de la
festa i dels seus guarniments. Un esdeveniment que no

Emma Gràcia. Per mi significa
formar part del barri i una manera de crear Xarxa i germanor
entre veïns de tota mena.

seria possible si no fos pels centenars de persones que
treballen tot l’any per mantenir la festa. Per aquesta raó
preguntem a vuit festeres i festers, “què significa per tu
el guarnit de la festa?”

Laia Miller. És el tret diferencial
de la nostra festa. Hi ha poques
festes al món on els seus veïns
engalanin els seus carrers. També
és l’excusa perfecta per trobar-te
amb la teva gent, veïnes, veïns,
amics i crear un espai de convivència, solidaritat i sororitat.

Manel Rodes. El guarnit és el motiu principal de la festa de Gràcia
i que ens distingeix de gairebé
totes les altres festes majors.

Marc Prat. És la part principal de
la festa. La que dura més temps
i té més implicació veïnal. És el
tret diferencial que la distingeix
de la resta de les festes majors
i que la converteix en una festa
molt especial.

Núria Bay. Seguir amb una tradició de tants anys i que encara
continua aportant tantes coses
boniques al barri i per la gent del
barri.

Aitor Díaz Anabitarte. L’element
més important de la festa major
és la Festa Major en si. És a dir
mantenir viva la vila de Gràcia
durant una setmana d’agost que
no és res més que el resultat de
la feina d’un any.

Carles Sala. Aquesta és una tradició preciosa de molts anys que
s’ha de mantenir i conservar.

Mercè Sau. El guarniment de la
festa és fer xarxa amb el veïnat
per poder compartir moments
agradables de Festa Major.
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L’OPINIÓ DELS FESTERS
Què t’agrada més de la festa?

L

a Festa Major de Gràcia cada any aplega en la seva organització a una munió d’homes i dones, que treballen
plegats per donar forma a una festa més que bicentena-

Montse Vilaseca. La preparació del guarniment perquè et
reuneixes amb els veïns i fas més
pinya i barri que la resta de l’any
i sobretot la nit del 14 d’agost, en
què estàs tota l’estona amb nervis
per si s’acaba el guarnit i al matí
en el moment d’encendre la traca,
respires i comença la festa.

ria. Un projecte coŀlectiu ple d’afinitats, de complicitats i
d’implicació personal. Per aquesta raó preguntem a vuit
festers i festeres “què t’agrada més de la festa?”

Rosa Bofill. La festa representa
fer veïnat, ampliar i aprofundir
relacions entre veïnes i veïns
amb l’objectiu d’organitzar
una festa popular i construir el
guarnit d’un carrer o plaça, en el
que coŀlaboren moltes persones
arribades de tot arreu del país i
del món.

Araceli Ariza. De la festa el que
més m’agrada són els 358 dies
que preparem el guarnit i fem
vida associativa, celebrant les
diferents festes de l’any i on tots
fem pinya.

Mercè Tena. M’agrada la preparació, el contacte amb els
companys, el treball que fem,
com va avançant el guarniment,
tot això ho fem amb la iŀlusió de
què agradi a la gent i en gaudeixi
del guarnit.

Marina Solé. El que m’agrada
més que tot és la seva organització, ajuntant els veïns, la gent
que viu a Gràcia, conèixer nova
gent per fer el guarnit i celebrarla tots junts amb la satisfacció
d’haver-ho fet.

Aleix Gallego. Poder compartir
els moments de crear el guarnit i
després veure que la gent l’interessa i mostra gratitud.

Mari Carmen Márquez. Les
estones que passes amb la gent.
És aquest espai en el qual podem
ser creatius i conèixer diferents
tipus de persones.

Ricard Valentí. Que és una tradició de fa més de dos-cents anys,
on ens podem trobar tots, que és
el que m’agrada més.
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L’OPINIÓ DELS FESTERS
Què els diries als foresters que venen a la festa?

E

ls guarniments i la festa són els grans atractius de
molts dels forasters que cada any visiten la festa. Un
efecte-reacció que els festers, festeres i veïnat en gene-

ral viuen amb certa preocupació. Per aquest motiu preguntem a vuit festeres i festers “què els diries als foresters que venen a la festa?”

Matteo Tagliabue. Si volen viure
l’ànima de gràcia, les festes són
el gran exemple d’expressió de la
vila i de la comunitat per conèixer els veïns que és una de les
realitats més petita i profunda de
Barcelona.

Meritxell Bages. Que és una
festa feta pels veïns i veïnes, que
aprofitin per gaudir-la, cuidar-la
i respectar-la i que és una oportunitat molt bona per viure una
Barcelona des d’una perspectiva
popular.

Oti Rovira. Que vinguin a gaudir
de la festa o l’espectacle, però
que respectin el guarnit.

Marta Amat Benlloch. Valor i
respecte a la tradició i llegat
dels graciencs i gracienques que
l’organitzen i que es pot combinar
amb la festa i la xerinola.

Eugeni Pérez. Els foresters
sou part de la festa, gaudiu-la,
respecteu-la i ajudeu-nos consumint els productes de la nostra
associació.

Meritxell Gran. Que respectin els
guarnits, a la gent, a la festa en
general, que s’interessin pel seu
origen, de què es tracta i que la
gaudeixin.

Albert Salellas. Primer que
respectin el guarnit, després que
és una festa bicentenària en la
que han estat treballant diverses
generacions per mantenir-la. El
guarnit és una feina de mesos, no
d’un dia, feta per persones que del
seu lleure en fan una creació artística pel gaudi de veïns i foresters.

Elena Cañada. Que aquesta és
una festa molt tradicional i antiga
del barri, que implica moltes
hores de feina d’un coŀlectiu de
persones i edats diverses, que
per respecte haurien de gaudir-la
i respectar-la al mateix temps.
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ACTIVITATS POPULARS
Com és tradició un any més les
colles de cultura popular de Gràcia
tornaran a omplir les places i els
carrers de la vila amb les seves
cercaviles, castells i correfocs.
Activitats de la cultura tradicional
i popular, que cada cop són més
presents i actives a la vila.
DIUMENGE 14 D’AGOST
17.30 h La passada del pregó, amb Trabucaires, músics
del Toc d’Inici, autoritats, pregonera, figures i colles.
Itinerari: plaça de la Virreina, Torrijos, Puigmartí, Torrent de l’Olla, Diluvi i plaça de la Vila. ORGANITZA: Fundació Festa Major de Gràcia i Coordinadora de Colles de
Cultura de Gràcia.
18.30 h Tabals i gralles d’inici de Festa, a la plaça de la Vila

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Matinades de gralles i tabalers, recorregut dels
grallers i tabalers per diferents carrers i places de la vila. Sortida de la a plaça de la Vila de Gràcia, Goya, Sant
Pere Màrtir, Jesús, Gran de Gràcia, Luís Antúnez, Vic,
Sant Cristòfol, plaça de la Llibertat, Berga, Sant Marc,
Montseny, Perla, Verdi, Or, plaça de la Virreina, Torrijos,
Puigmartí, Penedès, plaça de la Vila. ORGANITZA: Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia.

on s’interpretarà el Timbgrallers. ORGANITZA: Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia.

08.30 h Matinades de Foc. Trabucaires de Gràcia, Malsons

19.00 h Pregó de la Festa Major de Gràcia, a càrrec de Car-

la Carbonell i Cortes, expresidenta de la Fundació Festa
major de Gràcia. Acte amb servei de llengua de signes
i emissió en Freqüència Modulada. ORGANITZA: Districte
de Gràcia i Fundació Festa Major de Gràcia.
A continuació Ball d’honor a les Pregoneres. Lloc: Plaça
de la Vila de Gràcia.

de la Vella, Escuats, Vella de Gràcia, Drac de Gràcia, Diabòlica de Gràcia i Malèfica del Coll, despertaran el barri en
un recorregut per les diferents places. SORTIDA: plaça de
la Revolució, Ramón y Cajal, Torrijos, Pl. Virreina, Or, Torrent de l’Olla, Jaén, Leopoldo Alas, Virtut, plaça del Sol, Xiquets de Valls, Mariana Pineda, plaça de la Vila de Gràcia.
ORGANITZA: Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia.
11.00 h Seguici d’autoritats, acompanyament de les co-

20.00 h Assaig a plaça dels Castellers de la Vila de Gràcia.

lles de cultura popular a les autoritats de la vila cap a
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la missa de Festa Major. SORTIDA: plaça de la Vila, Goya,
Gran de Gràcia, Parròquia de Santa Maria de Jesús. ORGANITZA: Districte de Gràcia amb la coŀlaboració de la
Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia.
11.30 h Missa de Festa Major, a la parròquia de Santa Maria

de Jesús de Gràcia, carrer de Gràcia, 3.
12.30 h Matí de Festa Major. Amb les colles: Trabucaires de

Gràcia, Àliga de Gràcia, Geganters de Gràcia, Gegantons
de la Fundació, Bastoners de Gràcia, Bastoners de Barcelona, Malsons de la Vella, Escuats de la Malèfica del
Coll, Vella de Gràcia, Atzeries la bèstia de la Vella, Drac de
Gràcia, Diabòlica de Gràcia, Malèfica del Coll, Drac Gaudiamus i Castellers de la Vila de Gràcia. En finalitzar es
presentarà el Lleó de Gràcia. SORTIDA: Pla de Nicolàs Salmeron, carrer Gran, Goya i plaça de la Vila. ORG.: Districte
de Gràcia i Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia.
18.00 h XXIII Cercavila de Cultura Popular. ORGANITZA: Fun-

dació Festa Major de Gràcia i Coordinadora de Colles
de Cultura de Gràcia. Amb la participació de: Trabucaires de Gràcia, Trabucaires Carrasquets de Torrelles de
Llobregat, Trabucaires de Santa Coloma de Gramenet,
Trabucaires de Sant Andreu de Palomar, Trabucs Sant
Antoni, Escamot de la Santíssima Trinitat, Trucafort,
Kabum, Federació de les Colles de Sant Medir, Àliga de
Gràcia, Lleó de Gràcia, Gegants de Gràcia, Capgrossos
de Gràcia, Gegantons de la Fundació, Gegantó Torres,
Bastoners de Gràcia, Bastoners de Banyeres del Penedès, Malsons de la Vella, Escuats de la Malèfica del
Coll, Vella de Gràcia, Drac de Gràcia, La quimera del Carmel, Diabòlica de Gràcia, Malèfica del Coll, Drac Gaudiamus, Atzeries la bèstia de la Vella, Castellers de la Vila
de Gràcia. INICI: cruïlla Gran de Gràcia/Santa Àgata, Gran
de Gràcia, Travessera de Gràcia, Torrent de l’Olla, Diluvi,
final a la plaça de la Vila de Gràcia.

DIMARTS 16 D’AGOST
10.30 h Sortida en cercavila de Sant Roc de la plaça de la
Vila amb l’Àliga de Gràcia, Lleó de Gràcia, Geganters de
Gràcia, Trabucaires de Gràcia, Gegantons de la Fundació, Gegantó Torres, Bastoners de Gràcia i Castellers
de la Vila de Gràcia. Itinerari: plaça de la Vila, Francisco
Giner, Bonavista, Perill, Venus, Llibertat i retorn. ORGANITZA: Fundació Festa Major de Gràcia i Coordinadora de
Colles de Cultura de Gràcia.
11.00 h Homenatge a Sant Roc, a la capelleta del sant si-

tuada a la cantonada dels carrers Llibertat amb Fraternitat. Pilar d’ofrena floral i ball de les colles de cultura
popular participants. ORGANITZA: Fundació Festa Major
de Gràcia i Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia.
12.00 h Tornada en cercavila a plaça de la Vila:

Tornada al niu de l’Àguila de Gràcia i Lleó de Gràcia, de
la plaça de la Vila, Penedès, Puigmartí, Torrijos, plaça
de la Virreina.
Retorn a Sant Felip Neri Gegants de Gràcia i gegantons,
de la plaça de la Vila, Mariana Pineda, Xiquets de Valls,
plaça del Sol, Virtut, Ros de Olano carrer Sol.
18.30 h Reconeixement als carrers guarnits, entitats col-

laboradores i institucions, a la sala d’actes de la seu del
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Districte de Gràcia. ORGANITZA: Fundació Festa Major de
Gràcia i Districte de Gràcia.
19.00 h Assaig a plaça dels Castellers de la Vila de Gràcia.

DIMECRES 17 D’AGOST
18.00 h Lliurament de Premis del Concurs de Carrers
Guarnits, a la plaça de la Vila. En cas de pluja a l’Escola
Jujol. ORGANITZA: Fundació Festa Major de Gràcia.
DIJOUS 18 D’AGOST
10.30 a 13.30 h Passejada de Gegantons. SORTIDA: plaça de
la Vila de Gràcia, Diluvi, Torrent de l’Olla, Perill, Lluís Vives, Llibertat, Progrés, Tordera, Fraternitat de Baix,
Fraternitat de Dalt, Siracusa, plaça del Poble Gitano,
Siracusa, Milà i Fontanals, Puigmartí, Torrijos, Terol, Ros
de Olano i Sol. ORGANITZA: Fundació Festa Major de Gràcia i la colla de Geganters de Gràcia.
19.00 h Assaig a plaça dels Castellers de la Vila de Gràcia.

DIVENDRES 19 D’AGOST
20.00 h Baixada del Pilar Caminat dels Castellers de la Vila
de Gràcia des de la plaça del Sol fins a la plaça de la Vila.

riana Pineda, Xiquets de Valls, plaça del Sol, Ros de
Olano i Sol.
18.00 h Cercavila pels carrers de Gràcia per, plaça del Sol,
Maspons, Ramón y Cajal, Torrijos, Terol, Verdi, Astúries
i plaça de la Virreina. ORGANITZA: Colla de Geganters de
Gràcia.
Exposició dels gegants, gegantons i capgrossos de la Vila de Gràcia i dels convidats: els Gegants Reis i Fillols de la
Vila de Sallent. Oratori de Sant Felip Neri carrer del Sol, 8,
Dimarts 16 d’agost de 17.00 a 20.30 h. Dimecres 17, Dijous
18, Divendres 19 d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.30 h.
18.00 h Diada Castellera de Festa Major, a la plaça de la Vi-

la, amb Colla Joves Xiquets de Valls, Xiquets de Reus i
Castellers de la Vila de Gràcia.
DIUMENGE 21 D’AGOST
18.30 a 20.00 h Toca Dormir, cercavila nocturna amb els
gegants i gegantons de Gràcia com final de la festa.
SORTIDA: plaça Virreina, Astúries, Verdi, Terol, Torrijos,
Puigmartí, Penedès, Martínez de la Rosa, Canó, plaça
del Sol, Ros de Olano i Sol. ORGANITZA: Colla de Geganters
de Gràcia.
19.30 h Tabalada infernal, els grups de tabalers de les co-

20.30 h Diada Castellera de Vigílies amb els Castellers de

la Vila de Gràcia i Xicots de Vilafranca.
DISSABTE 20 D’AGOST
La convidada, amb Gegants de Gràcia i els Gegants de Sallent.
10.30 h Plantada a la plaça de la Vila de Gràcia davant de
l’Ajuntament.
10.45 h Recepció de les autoritats a la colla convidada, els
Gegants de Sallent.
11.00 h Mostra de balls i cercavila fins a l’Oratori de Sant
Felip Neri de Gràcia, per, plaça de la Vila de Gràcia, Ma-

lles de foc faran un recorregut pels carrers del barri.
INICI: plaça Trilla, Santa Magdalena, Trilla, Santa Rosa,
Badia, Astúries, Torrent de l’Olla, Montseny, Pere Serafí,
Travessera de Gràcia, Martínez de la Rosa, Diluvi i plaça
de la Vila de Gràcia.
20.30 h Correfoc infantil. Amb les colles: Malsons de la Ve-

lla, Ball de Diables petits del Morell, Escuats de la Malèfica del Coll, Colla infantil Diables de Piera, Gran de Gràcia amb Travessera de Gràcia, Gran de gràcia, Ros de
Olano, Torrent de l’Olla, de l’Or, Torrijos, Travessera de
Gràcia, Torrent de l’Olla, Diluvi, plaça de la Vila.
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22.00 h Versotets i Versots, a la plaça de la Vila.
23.00 h Correfoc de Festa Major, amb les colles: Vella de Grà-

cia, Ball de diables de Cervera Carranquers, Drac de Gràcia, Àliga de Tremp, Diabòlica de Gràcia, Ball de Diables
del Morell, Malèfica del Coll, Cardona, Drac Gaudiamus,
Sant Boi, Atzeries la bèstia de la Vella, Truja Polseguera d’Argentona. SORTIDA: plaça de la Vila, Sant Domènec,
Sant Pere Màrtir, Pere Serafí, Ros de Olano, Torrent de
l’Olla, de l’Or, Torrijos, Travessera de Gràcia, Torrent de
l’Olla, Diluvi, plaça de la Vila. ORGANITZA: Districte de Gràcia
i Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia.
00.30 h Lluïment final, a plaça de la Vila de Gràcia i final del

Correfoc.

PRECAUCIONS
PER ASSAJOS I ACTUACIONS CASTELLERES
Us animem a participar afegint-vos a les pinyes. Us
demanem que us traieu ulleres, rellotges i polseres,,
ns
que mantingueu els caps avall i seguiu les indicacions
dels castellers.
PER ACTUACIONS DE TRABUCAIRES
L’organització adverteix a les persones amb problemes
d’oïda o amb sensibilitat auditiva, en especial la gent
gran i els infants, que adoptin mesures de precaució
en els actes en els quals participin els trabucaires.
PER AL CORREFOC
PER A LES PERSONES PARTICIPANTS:
• Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb
mànigues i pantalons llargs.
• Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i
tapar-se el clatell amb un mocador de cotó.
• Protegir-se els ulls.
• Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).
• Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els
sorolls de les explosions pirotècniques.
• Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de
sanitat.
• Respectar les figures de foc, els seus portadors i
els músics.

• Adoptar una actitud correcta amb els diables i no
obstaculitzar el pas ni fer-los caure.
• Seguir en tot moment les indicacions
ind
ndic
iccacions dels diables.
• Assabentar-se abans dee ll’inici
’i’niici del recorregut del
correfoc i dels punts d’assistència sanitària
sanitària.
• En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència sanitària.
• En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.
PER AL VEÏNAT I COMERCIANTS:
• Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
• Abaixar els portals metàŀlics o persianes en els
edificis que en disposin.
• Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartons gruixuts.
• Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i
locals.
• No llançar aigua als participants ni als espectadors
del correfoc per la perillositat que
representa.
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CARRERS GUARNITS
Aquest any l’actiu de la Festa Major de Gràcia, són vint-i-tres carrers i places
guarnides, espais d’una festa de més de dos-cents anys, que té en els
guarniments elaborats pel seu veïnat, el punt d’interès tradicional més important,
en omplir durant aquests dies els carrers de la vila d’iŀlusió, d’imaginació i d’enginy

Festers del carrer Vic l’any 1930. Arxiu Festiu Festa Major de Gràcia

Si t’agrada el guarnit, Cuida’l!
S
L
L’element
principal de la Festa Major de Gràcia que li dóna la seva singularitat
att
i que la converteix en festa d’interès tradicional, és el guarniment i les
ddiferents peces que el configuren. Preservar la seva conservació és una
ttasca tant del veïnat com dels visitants. Si desitgeu alguna peça d’un
gguarnit, demaneu-la als responsables dels carrers i places i recolliu-la el dia
222 d’agost. Així tothom gaudirà la festa cada dia com tu.

34 FESTA MAJOR DE GRÀCIA

Torrent de les ﬂors 68-70
08024 Barcelona
T. 93.200.11.33

Cursos presencials
idiomesagracia@iccic.edu
Cursos en línia
cursosonline@idiomes.iccic.edu

FESTA MAJOR DE GRÀCIA 35

carrer BERGA

TRAM: Sant Marc - Plaça de la Llibertat

L’horta de Berga és un guarniment que recrea un hort,
amb un gran arbre fruiter en una entrada un banc i
una ovella. Tot seguit hi ha un hort amb tota mena de
productes, un conjunt d’arbres i un munt de cistells plens
de verdures i fruites com, pinyes, pomes, peres, cireres,
plàtans, alls, cebes, patates, coliflors, pèsols, bròcoli, entre altres, tots ells fets amb feltre i roba, tanca l’engalanament una cistella gegantina amb diferents fruites. Una
feina feta durant mesos pels festers, aprofitant la poca
mobilitat arran de la Covid-19.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca.
12.30 h Vermut musical.
17.30 h Concurs dibuix infantil.
23.00 h Concert “No estamos locos”.
DIMARTS 16 D’AGOST
10.30 h Visita guiada invidents.
12.30 h Vermut musical.
18.00 h Taller infantil de polseres.
18.30 h “De Fang”, taller de ceràmica amb forn.
23.00 h Concert salsa.
DIMECRES 17 D’AGOST
12.30 h Concurs truites.
13.30 h Vermut musical.
18.30 h Concurs puzles per adults.
21.30 h Sopar del soci.
23.00 h Concert rumba.

Abans d’anar al banc
demana una segona opinió

inversions · gestió · assegurances
hipoteques · crèdits · ƂPCPÃCOGPV
banca privada

932 509 899 tyche-igs.com

c/ Berga 3, 08012 Bcn (Mercat de la Llibertat)

DIJOUS 18 D’AGOST
10.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la
rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀlaboració de Casa
Vicens.
12.30 h Vermut socis i coŀlaboradors.
18.00 h Taller infantil de titelles dit (fruites i verdures).
21.00 h Sopar de carmanyola.
23.00 h Concert.
DIVENDRES 19 D’AGOST
12.30 h Vermut musical.
18.00 h “La Cuentista”: teatre-taller infantil.
21.30 h Sopar de germanor.
23.00 h Concert de salsa.
DISSABTE 20 D’AGOST
12.30 h Vermut musical.
18.00 h Taller decoració de galetes.
19.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
20.00 h Taller maridatge de Gin-Tònic.
23.30 h DJ: música divertida per a tots.
DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Piscines.
12.30 h Vermut musical.
21.00 h Sopar cloenda.(carmanyola).
22.00 h Havaneres i traca final.

36 FESTA MAJOR DE GRÀCIA

carrer CIUDAD REAL

TRAM: Ramón y Cajal - Terol

Ales de Llibertat, és un guarniment amb molts ocells
diversos, dels quals, uns amb una aparença de realitat i
uns altres inspirats en la creació i recreació plàstica. A la
portalada principal amb una estructura de fusta hi ha uns
vitralls formats amb diversos ocells i amb una llum en el
seu interior. A l’altra entrada hi ha la recreació d’una font
simulada amb oques, flors i plantes. Al sostre fet amb
robes, hi ha orenetes. Al mig del carrer hi ha una bandada
d’estornells. Un guarnit fet amb cartons, tetrabrics, i
ampolles, a partir d’una pluja d’idees.

DILLUNS 15 D’AGOST
09.00 h Traca d’inici Festa Major. Coca amb moscatell.
12.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la
rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀlaboració de Casa
Vicens.
19.00 h Cantada de la Coral Iaioflautes.
21.00 h Cinema a la fresc. Selecció de curts d’animació.
23.00 h Concert amb Una altra juny + artistes convidats i
Lírica de trobadors.
DIMARTS 16 D’AGOST
12.30 h Xerrada “Ocells urbans” amb Carles Abella Ametller del Jardí del Silenci.
14.30 h Dinar de carmanyola.
17.00 h Xocolatada.
18.00 h Titelles l’Estenedor: “Coralina no es vol casar”.
21.00 h Sopar veïnal.
23.00 h Música amb The Rusty’s.
DIMECRES 17 D’AGOST
12.30 h Vermut musical amb Joan Carles.
14.30 h Dinar de carmanyola.
21.00 h Sopar veïnal.
22.30 h Teatre. Les filles del Corb: “històries llegendàries”
amb acompanyament d’Emma Díaz al xelo.
24.00 h Concert amb Rumba i son.

DIJOUS 18 D’AGOST
11.30 h Taller de modelatge amb Magalí Serra (inscripció
prèvia).
16.00 h Torneig de futis amb Mikko Savikko.
18.00 h Contes sota la mosquitera amb ANIN.
21.00 h Sardinada popular.
23.00 h La Guingueta, havaneres i cançons de taverna amb
Cremat de rom.
DIVENDRES 19 D’AGOST
11.30 h Taller de puntes de coixí amb Núria Martínez (inscripció prèvia).
13.00 h Vermut amb l’humor de Mara Ambrose.
18.00 h Taller de treballs manuals amb la Jéssica de Pqno
(inscripció prèvia).
21.00 h Cinema a la fresc. Selecció de curts d’animació.
23.00 h Concert jove amb Tomeu i Charnego. Entreacte
amb DJ Xampi i Alérgicas al polen.
DISSABTE 20 D’AGOST
11.30 h Activitat familiar ITER AVIS, circuit sensorial.
14.30 h Dinar veïnal.
23.00 h Concert amb El Batalla. Entreacte amb DJ Xampi i
Rocket Band.
DIUMENGE 21 D’AGOST
11.00 h L’Armari verd. Intercanvi de roba.
14.30 h Dinar de carmanyola.
19.00 h Concert de tarda amb Eloi Sayrach.
20.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
22.00 h Sopar de l’Associació amb amics i amigues i contes
per a persones adultes amb ANIN.
02.00 h Traca fi de festa i desmuntatge.
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carrer FRATERNITAT
de BAIX (EFIT)

TRAM: Tordera - Josep Torres

La Caputxeta Vermella és un guarniment inspirat en un
conte popular europeu del qual hi ha diferents versions.
Les més conegudes la de Charles Perrault de 1697 i la dels
germans Grimm el 1812. Un relat que els festers d’aquest
carrer han fet també la seva adaptació. A una de les entrades el llibre del conte amb una caputxeta vermella que
dóna la benvinguda als visitants, a l’altra el llop al llit de la
casa de l’àvia. I entre els dos punts un bosc amb tonalitats
vermelloses de roselles i mores vermelles, amb formigues,
papallones, entre altres elements propis d’un bosc.

DILLUNS 15 D’AGOST
09.00 h Traca d’inici Festa Major.
23.00 h Actuació musical: ball amb Dúo Mediterráneo.
DIMARTS 16 D’AGOST
11.00 h Taller “Ball de Bastons” amb els Bastoners de Gràcia (places limitades).
18.00 h Taller “Juguem amb fang” (places limitades).
23.00 h Jocs de taula + actuació musical d’Ana Hata.
DIMECRES 17 D’AGOST
12.00 h “Endolla’t”: taller d’electricitat per a nens i joves
(places limitades).
14.00 h Vermut celebració 17è aniversari de Fraternitat de
Baix (per a veïns i associats).
15.00 h Dinar de carmanyola.
23.30 h Havaneres amb Els Faroners de Calella.
DIJOUS 18 D’AGOST
12.00 h Taller “Descobreix la Marieta Antonieta!” (places limitades).
12.00 h XII Torneig de futis amb Mikko Savikko.
18.00 h Berenar a la Crêperie Fraternitat de Baix.
23.00 h Taller “Bombolles de sabó” (places limitades) + actuació musical d’Edu Quindós.
DIVENDRES 19 D’AGOST
12.00 h Taller de ciències per a nens i joves (places limitades).
18.00 h Activitat conjunta amb Carrer Tordera.
22.00 h Sopar de Festa Major i espectacle (inscripció prèvia fins al 17 d’agost. Places limitades).

DISSABTE 20 D’AGOST
12.00 h Taller de jardineria per a nens i joves (places limitades).
14.00 h Vermut / dinar conjunt amb Carrer Tordera.
18.00 h Berenar a la Crêperie Fraternitat de Baix i taller de
bombolles de sabó (places limitades).
24.00 h Actuació musical: karaoke a Fraternitat de Baix.
DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Contacontes.
18.00 h PIM-PAM SCRABBLE! Partides coŀlectives! A càrrec
de Federació Internacional de Scrabble en Català (FISC).
22.00 h Sopar de carmanyola.
23.00 h Nit tranquiŀla.
09.00 h (de dilluns 22 d’agost) Després de la traca, desmuntatge del guarniment.
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carrer FRATERNITAT
de DALT (ETIS)

TRAM: Tordera - Siracusa

La Fraternèsia és la polinèsia del carrer Fraternitat, un
guarniment escollit en un mini concurs de temes. Una
recreació de la cultura Polinèsia passada pel prisma del
carrer, amb un volcà en una de les entrades, continuant
amb un tros de mar, fauna marina, tortugues i peixos
pallassos. Tot seguit hi ha una casa típica d’ètnia maori
amb màscares i el bar de la comissió reconvertit com
“TIKI, TIKI”. A la part alta del carrer un conjunt de parasols rèplica dels polinesis i amb llum, arriben fins a l’altra
entrada, on s’aixeca un gran tòtem de color.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
DIMARTS 16 D’AGOST
12.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la
rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀlaboració de Casa
Vicens.
19.00 h Havaneres en femení amb Neus Mar.
23.00 h Karaoke.
DIMECRES 17 D’AGOST
12.00 h Dibuixa el nostre carrer (activitat infantil).
18.00 h Campionat de llançament de mongeta amb botifarra (edició infantil).
20.00 h Microteatre a càrrec de Vada Retro Teatre & Cia.
23.00 h Concert a càrrec de Bagassa.
DIJOUS 18 D’AGOST
12.00 h Fes el teu collaret de flors (activitat infantil).
14.00 h Graellada pel veïnat (cada persona ha de portar el
seu menjar per fer-lo).
19.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
23.00 h Concert a càrrec d’Old Shanela.
DIVENDRES 19 D’AGOST
11.30 h Jocs de taula per a infants.
11.30 h Campionat de parxís (totes les edats).
18.00 h Campionat de puzle per parelles.
23.00 h Karaoke Guitar Air.

DISSABTE 20 D’AGOST
11.30 h Campionat de dòmino per parelles.
18.00 h Campionat de cartes “La Taja”.
23.00 h Ritxi DJ.
DIUMENGE 21 D’AGOST
22.00 h Sopar de socis.
02.00 h Desmuntatge i traca de fi de festa.
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carrer JESÚS

TRAM: Gran de Gràcia – Sant Pere Màrtir

Estival de Nadal és un guarniment que vol reflectir una
mica tota la disbauxa de Nadal, tot fugint dels aspectes
més religiosos i tòpics. Estructurat amb una gran taula de
Nadal parada amb coberts, plats, gots, copes, ampolles,
amb una sopa de galets, acompanyada de torrons, neules. A les entrades, al carrer gran, pensada per la mainada, dos gegantins bastons de caramel amb les típiques
galetes de gingebre en forma de figura humana, mentre
que a tocar el carrer de Sant Pere Màrtir hi haurà un munt
de regals com a símbol del consumisme.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
18.00 h Concert amb TMIB.
DIMARTS 16 D’AGOST
11.00 h Torneig de TOC (joc infantil).
12.00 h Vermut veïnal.
21.30 h Sopar popular fideuà / paella a càrrec de Popa.

DIMECRES 17 D’AGOST
12.00 h Torneig de TOC (joc infantil).
19.00 h Havaneres a càrrec de Mariona Sagarra.
DIJOUS 18 D’AGOST
12.00 h Teatre infantil “No hi havia una vegada” a càrrec de
Las Lloronas.
19.00 h Bingo musical.
22.00 h Concert amb Onofre.
24.00 h PD Vilis.
DIVENDRES 19 D’AGOST
12.00 h Vermut musical amb Franchi.
14.00 h Dinar asado argentino.
22.00 h Concert amb Indubio.
24.00 h DJ Imperator.
DISSABTE 20 D’AGOST
12.00 h Joc infantil: Pexeso.
22.00 h Concert amb Alma de Pato.
24.00 h Nit musical: DJ Ian Peck i festa cubana.
DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Jocs d’aigua.
22.00 h PD SHORTY’S.
02.00 h Traca fi de festa i desmuntatge.
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carrer JOAN
BLANQUES de BAIX

TRAM: Sant Lluís - Encarnació

Tinta i grafit és un guarnit inspirat en una botiga de
Belles Arts – Papereria, que acull a una de les portalades
una típica capsa de colors Alpino, diferents pinzells i un
quadre interactiu que aniran pintant cada dia i a l’altra un
gran pot ple d’estris de dibuix i pintura i un expositor amb
una gamma de llapis de color. Al sostre uns llençols amb
un traç i un pinzell donaran forma a les diferents làmpades del guarnit, acompanyades de maquinetes, gomes
d’esborrar, entre altres elements, mentre que als laterals
hi ha uns tubs de pintura en els quals també tindran llum.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
09.00 h Esmorzar coŀlaboradors.
12.30 h Vermut musical.
22.00 h Concert amb Operación Disco.
DIMARTS 16 D’AGOST
10.30 h Taller infantil: fluid painting.
12.30 h Concert vermut amb The A Swing Band.
14.30 h Dinar de carmanyola.
22.00 h Concert amb Professor Cunningham.
DIMECRES 17 D’AGOST
10.30 h Activitat infantil: Torneig de futis amb Mikko Savikko.
12.30 h Concert vermut amb Petit Comitè.
17.00 h Campionat de dòmino i parxís.
21.00 h Botifarrada.
DIJOUS 18 D’AGOST
10.30 h Activitat infantil: mandales.
13.00 h Vermut per a socis i coŀlaboradors.
18.00 h Campionat de Rummikub.
20.00 h Havaneres amb Grup Terral + Rom cremat.
22.00 h Concert amb Scaramanga.

DIVENDRES 19 D’AGOST
12.30 h Concert vermut amb Two Much Covers.
14.30 h Dinar de carmanyola.
19.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
21.00 h Concert amb Cover Grup.
23.00 h Concert amb Rocked Band.
DISSABTE 20 D’AGOST
12.30 h Vermut musical amb Renegado.
23.00 h Concert amb The Sick Boys.
DIUMENGE 21 D’AGOST
12.30 h Vermut musical. Taller familiar de treballs manuals
per dissenyar la rajola de les clavellines de Gaudí. Collaboració de Casa Vicens.
21.00 h Sopar de veïns.
23.00 h Orquestra Sol i mar.
02.00 h Traca fi de festa i desmuntatge.
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carrer JOAN BLANQUES
de BAIX de TOT

TRAM: Travessera de Gràcia - Ramón y Cajal

New York, New York és un guarniment inspirat en aquesta
ciutat dels Estats Units d’Amèrica, a on a una de les entrades hi ha el pont de Brooklyn i a sota el típic carro de Hot
Dogs, el carrusel i fanals de Central Park, Broadway amb els
cartells dels seus espectacles, el memorial de John Lennon,
així com diferents imatges icòniques com, un taxi groc, una
boca d’incendi, el fum de les obres o les siluetes dels edificis. Un engalanament fruit de les ganes de viatjar pel món
dels festers d’aquest carrer després de la pandèmia.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
13.00 h Concert vermut amb Voraigua.
18.00 h Cinema infantil.
23.00 h Concert amb Cheap Bliss i ambientació musical
amb El Watusi.

DIJOUS 18 D’AGOST
11.30 h Vine a fer el teu taxi.
13.00 h Concert vermut amb Jennifer Parnall.
14.00 h Truitada popular.
18.00 h Campionat de dominó.
20.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
23.00 h Concert amb Micu.

DIMARTS 16 D’AGOST
11.30 h Plastilina.
13.00 h Concert vermut amb A fuego lento.
14.00 h Botifarrada i xistorrada popular.
18.00 h Campionat de dominó.
23.00 h Concert amb Ara Nigel Haywood Klezmer Consort.

DIVENDRES 19 D’AGOST
11.00 h Mira com pinto.
13.00 h Concert vermut amb Ahmed Friends.
18.00 h Taller de dansa irlandesa amb Nuala Irish Dancers.
23.00 h Concerts amb Alma de boquerón i La Golden Beat.

DIMECRES 17 D’AGOST
10.30 h Joc de rodes.
13.00 h Concert vermut amb Onicornium & friends.
20.00 h Havaneres amb Pirats del Mar.
23.00 h Masterclass de swing i actuació de Swing Shot
Sextet.

DISSABTE 20 D’AGOST
11.30 h Dibuixa un racó del guarnit.
13.00 h Concert vermut amb Martí Soriano.
18.00 h Taller infantil de pastisseria.
23.00 h Concerts amb Lonelys i The Shu Shu’s featuring Sinead Savage.
DIUMENGE 21 D’AGOST
11.30 h Espectacle de màgia amb Dodó & Mme Hellen Magic show.
13.00 h Concert vermut amb Os Ovos.
21.30 h Sopar de carmanyola de veïns i música ambient.
02.00 h Desmuntatge i traca de fi de Festa.
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carrer LA PERLA

TRAM: Torrent de l’Olla – Verdi

La Perla en construcció és el guarniment que en aquesta
edició presenta el nou coŀlectiu d’aquest carrer, gent
jove, amb moltes ganes de deixar empremta i que és una
mena d’autoretrat. Per aquesta raó, els seus festers amb
molta iŀlusió, han triat un engalanament que representa
el procés de construcció d’un carrer amb tots els ets i
uts, tota mena d’eines, senyals diverses, així com molts
elements de la construcció que hi ha a gairebé a totes les
obres, que han anat donant forma, durant setmanes amb
tota mena de materials reutilitzats.

DILLUNS 15 D’AGOST
12.00 h Vermut musical amb concert de Los Pelos del Gato.
23.00 h Concert amb Punyent i Tribut Oreja de Van Gogh a
càrrec de son de Rosas.

DIVENDRES 19 D’AGOST
19.00 h Taller de jocs de taula.
23.00 h Nit de concert amb Ladel + Dunkan + Aradia + Lírica
de Trobadors.

DIMARTS 16 D’AGOST
14.00 h Concurs de truites (dinar popular).
18.30 h Cantada d’havaneres amb Mamilapinatapai.
23.00 h Concert amb Colectivo Rumbale i Tomeu i Xarnego.

DISSABTE 20 D’AGOST
12.00 h Vermut musical amb Mister Andreu.
12.00 h Torneig de futis amb Mikko Savikko.
18.00 h Concurs veïnal de pastissos.
19.00 h Taller infantil de màgia amb Llimona.
23.00 h Nit de concert amb Gin + Mish1dem + Retorno Venoso.

DIMECRES 17 D’AGOST
14.00 h Dinar de Glossa (dinar popular).
19.00 h Jocs infantils tradicionals.
21.00 h Sopar de carmanyola a la fresca.
DIJOUS 18 D’AGOST
18.00 h Taller de pintar cares.
19.00 h Taller de twerk.
23.00 h Concert amb Indispuesta Procedente i Alérgicas al
Polen.

DIUMENGE 21 D’AGOST
14.00 h Dinar de comiat (dinar popular).
16.00 h Activitat d’aigua.
23.00 h PD Xispas.
02.00 h Traca fi de festa i desmuntatge (PD Perles).
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carrer LLIBERTAT

TRAM: Torrent de l’Olla – Fraternitat

Vikings és una recreació històrica i mitològica del món
viking, estret de la literatura i peŀlícules sobre aquest
tema, prescindint del que són els estereotips en el que es
podran trobar imatges de referència històrica i arqueològica i dels textos dels cants tradicionals i llegendes
vikingues. Un guarniment estructurat a partir d’un mar
amb vaixells, un poblat amb la seva taverna, decorat amb
pells, escuts, tota mena d’armes, corns, banyes, entre
altres elements propis i finalitzant amb una lluita entre
diferents faccions vikingues.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major, esmorzar i xaranga.
17.00 h Visita guiada inclusiva al guarnit per a persones
amb dificultats auditives i visuals.
22.00 h Nit de hip-hop: Bad Candy Undernight.
DIMARTS 16 D’AGOST
11.00 h Homenatge a Sant Roc.
11.30 h Concurs de puzle infantil amb el suport d’Educa.
12.30 h Vermut musical amb MDX trio.
18.30 h Concert Quantum Vacuum i Malestar General.
22.00 h Cinema a la fresca: Pride.

DIMECRES 17 D’AGOST
23.00 h Made in Barcelona i La Bim Boy Band.
DIJOUS 18 D’AGOST
11.30 h Matí de jocs de taula (porta el teu joc i fem una partida).
12.30 h Vermut musical amb Marcel Marimon.
17.30 h Xocolatada (Amb tiquet).
18.15 h Animació infantil.
21.30 h Sopar de carmanyola.
23.00 h Havaneres amb Pirats del Mar.
DIVENDRES 19 D’AGOST
11.00 h Torneig de futis amb Mikko Savikko.
12.30 h Vermut musical amb Lalilarumba.
14.00 h Botifarrada popular (Amb tiquet).
17.30 h Jocs tradicionals: trencar l’olla.
18.30 h Taller infantil de treballs manuals.
23.00 h Arrels trio i Bossonaya.

10È ANIVERSARI
CLÍNICA DENTAL SOLIDÀRIA

FESTA
RI
ANIVERSA

12 DE NOVEMBRE DE 2022
C. FRANCISCO GINER, 12

DISSABTE 20 D’AGOST
12.00 h Festa de l’escuma.
18.00 h Taller de danses tradicionals amb Soca-rel i Ballets
de Catalunya.
23.00 h PD Parra’s brothers.
DIUMENGE 21 D’AGOST
11.30 h Jocs d’aigua per a petits i grans.
18.00 h XXII Concurs de puzle per parelles amb el suport
d’Educa (Amb tiquet, i inscripció prèvia).
21.30 h Sopar final de Festa.
23.00 h Karaoke.
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carrer LLUÍS VIVES

TRAM: Llibertat – Abdó Terradas

Snoopy és un guarniment inspirat en aquest gos del món
del còmic, propietat de Charlie Brown i amic de l’ocell Woodstok. Un gos vital, positiu, optimista, que donarà forma
a cinc històries diferents, amb reproduccions seves així
com d’altres complements, fets pels festers del carrer
durant mesos de treball. Una posada en escena que
està dedicada a totes les mascotes siguin gossos o no,
construïda amb porexpan, xarxa de galliner, paper maixé,
plàstic reciclat i paper de diari.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
16.00 h Campionat de dòmino.
22.00 h Concert a càrrec de Micu i Set de Rumba.
DIMARTS 16 D’AGOST
11.00 h Taller de futis amb Mikko Savikko.
18.00 h The Showman, humor, màgia i circ.
21.00 h Sopar de veïns i veïnes.
DIMECRES 17 D’AGOST
11.00 h Pintacares infantil a càrrec de Marina Purpurina.
12.30 h Trenquem la pinyata.
18.00 h Classe oberta de salsa a càrrec de Ruben Valduciel
“Ronin”.
19.15 h Masterclass de maquillatge a càrrec de Teresa
Ibañez.
20.30 h Cinema a la fresca amb la peŀlícula “Carlitos y Snoopy”.
DIJOUS 18 D’AGOST
11.30 h Taller de cosmètica natural a càrrec d’Adriana.
18.30 h Havaneres a càrrec d’Havàname.

claror
Bona Festa Major de Gràcia!

DIVENDRES 19 D’AGOST
11.30 h Teatre documental “La Tormenta” a càrrec de Cie
de Les 2 Mares.
12.30 h Debat sobre l’obra de teatre.
19.00 h Dansa teatre “Mujer Frontera” a càrrec de Giuliana
Ferro.
23.00 h Concert a càrrec de Zeidah i Velouria DJ.
DISSABTE 20 D’AGOST
12.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la
rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀlaboració de Casa
Vicens.
18.00 h Classe de zumba a càrrec d’Uptown BCN.
20.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
23.00 h Nit de folk a càrrec de La Petita Àgata i Adrián Hernández DJ.
DIUMENGE 21 D’AGOST
13.00 h Batucada-Vermut a càrrec de La Galeta Percussió.
18.00 h “Entre Boleros y Rancheras” a càrrec de Janeth
Castillo, Paulina Sánchez y Juan R. Arceo.

Exclusiu per a
la Festa Major

PROVA EL CLUB
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carrer MOZART

TRAM: Goya - Jesús

Estudis Mozart - Darrere de la Càmera és un guarniment
que recrea un estudi cinematogràfic, un edifici construït
en Art Déco, en el qual el visitant descobrirà la màgia de
la producció cinematogràfica, a través de les diferents
parts que configuren el guarniment del carrer. A l’entrada, l’escultura d’una ballarina mítica del cinema mut.
Més endavant diferents portes amb els seus espiells
que descobriran part de la història del cinema. Amb un
homenatge a Méliès, Mr Fox, Spaghetti Western, Tiburón,
Godzilla i King Kong entre altres.

DILLUNS 15 D’AGOST
17.00 h Batucada amb Bandasambant.
22.00 h Concert Onicorium + Nacho Ruiz.
DIMARTS 16 D’AGOST
10.30 h Visita guiada especialitzada per a persones amb
problemes visuals i auditius.
11.00 h Xerrada sobre la creació de rajoles hidràuliques
amb el suport de Casa Vicens.
14.00 h Asado argentí.
17.00 h Taller de meditació.
20.00 h Cinema: Rocky Horror Picture Show.
DIMECRES 17 D’AGOST
11.00 h Jocs d’aigua.
17.00 h Slam Poetry: vine a recitar!
22.00 h Concert Micos i Koalas + Julia Arbós + Nauta.

DIJOUS 18 D’AGOST
11.00 h Olimpíada infantil.
13.00 h Vermut musical.
17.00 h Taller de reflexologia podal.
19.00 h Havaneres.
22.00 h Concert Supermeganada + Wax Ecstatic.
DIVENDRES 19 D’AGOST
12.00 h Jocs de taula.
13.00 h Vermut musical.
17.30 h Taller de reflexologia podal.
18.00 h Concert Sin Soda (tribut a Soda Stereo).
22.00 h Concert Oopart + Vete Vete + Klayhead live.
DISSABTE 20 D’AGOST
11.00 h Contes infantils (català).
12.00 h Contes infantils (castellà).
13.00 h Vermut musical.
14.00 h Paellada.
17.00 h Jam Session.
22.00 h Celebrem la diversitat! Concert Touch + Hidrogenesse + Italic + Special Guest.
DIUMENGE 21 D’AGOST
10.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la
rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀlaboració de Casa
Vicens.
13.00 h Concurs de truites amb premi: paella especial per a
truites (inscripció prèvia).
18.00 h Karaoke Mozart.
21.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
22.00 h Concert Amor Propio + Velouria.
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carrer PERILL

TRAM: Venus - Lluís Vives

Bugaderia Perill és un guarniment que gira entorn d’una
bugaderia amb el lema “renta, recicla i comparteix”. Un
treball que han estructura amb dues entrades singulars, per una banda, una reproducció de mitja rentadora
gegantina, on la mitja porta del tambor s’ha convertit en
un arc de benvinguda, mentre que a l’altra banda hi ha un
gran paquet de detergent del qual una part del seu contingut cau sobre el paviment del carrer. El sostre dividit
en diferents sectors, acull un seguit peces grans de roba,
així com rentadores, assecadores, planxes, pinces, roba,
entre altres elements.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
09.00 h Esmorzar amb les persones sòcies i coŀlaboradores.
22.30 h Art Sonor amb The Morocco Scratch (experimental).
23.30 h Concert amb Liviana i DJ Pinchado.

DIVENDRES 19 D’AGOST
13.00 h Vermut musical.
22.30 h Art Sonor amb Diego Caicedo (doom / death /
black / dark ambient / experimental).
23.30 h Concert amb Peinga Rayo y Las Aeromozas i Cherman.

DIMARTS 16 D’AGOST
13.00 h Vermut musical.
17.00 h Taller de fang.
21.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
22.30 h Art Sonor amb Pablo Volt (ambient/dub).
23.30 h Concert amb Tíano Bless - Multiverso animal i Don
Plok.

DISSABTE 20 D’AGOST
17.00 h Taller de pintura en roba.
19.30 h Cantada d’havaneres amb Pirats pel mar.
22.30 h Art Sonor amb Dronegone (techno / electro / pop).
23.30 h Concert amb Son del carrer i Sonikgroove.

DIMECRES 17 D’AGOST
11.30 h Taller de malabars.
18.00 h Xocolatada (amb tiquet).
21.00 h Sopar de carmanyola.
22.30 h Art Sonor amb Gerard Altaió (Poesia Noise).
DIJOUS 18 D’AGOST
17.00 h Taller de braçalets.
19.00 h Espectacle al carrer “Transformación” amb Desparpajo clown.
22.30 h Art Sonor amb Pia Sommer & Olivier Jambois (improvisació sonora).
23.30 h Astros de Mendoza.

DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Festa de l’escuma.
21.00 h Sopar de veïns.
22.30 h Art Sonor amb Avestruces (electroacústica).
23.30 h Concert amb La Portenya y Los Piratas i Asia Knox.
02.00 h Traca fi de festa i desmuntatge.
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plaça del POBLE GITANO

TRAM: Plaça

L’espai imaginat és un guarniment que gira entorn d’una
cosa imaginaria, on hi ha diferents galàxies dins de l’espai
sideral i que els festers d’aquesta plaça han tractat amb
un estil Pop Art, construint figures i galàxies diferents en
un ambient informal i divertit, en el que el visitant trobarà
extraterrestres, coets, meteorits i en general una sèrie
d’artefactes, objectes, figures, entre altres elements que
configuren aquest espai imaginat. Aquest és un engalanament que ve de l’any 2021 i que arran de la pandèmia
s’hagué d’ajornar fins a l’edició d’enguany, en el qual, tot
ell s’ha fet reutilitzant el cent per cent dels materials.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca i esmorzar de germanor.
10.00 h Torneig de petanca casal d’avis Siracusa.
12.00 h Vermut rumbero amb Yumitus del Pichón.
14.00 h Dinar popular: Barbacoa Rumbera.
18.00 h Taller de balls de salsa amb Joana.
21.00 h Sopar popular.
23.00 h Rumba catalana amb Makamba.
DIMARTS 16 D’AGOST
12.00 h Tast de gastronomia alemanya amb productes alemanys de la botiga Brotzen.
14.00 h Dinar de germanor entre entitats amb la coŀlaboració dels nostres amics i amigues d’El Cargol Graciós.
18.00 h Xocolatada infantil.
23.00 h Sopar i ball de rumba catalana amb Enrique Santiago Rumba & Fusión.

Trasteros en
alquiler de 50€
¿Te hace falta espacio
para guardar tus cosas?
Quevedo, 31. 08012 Barcelona

PONGO

680 349 604

www.pongotrasteros.com

DIMECRES 17 D’AGOST
12.00 h Sortija de fruita i guerra d’aigua.
21.00 h Sopar de carmanyola.
23.00 h Ball amb Rumba i Son de Gràcia.
DIJOUS 18 D’AGOST
18.00 h Berenar i animació infantil.
21.00 h Sopar.
23.00 h Ball amb A Ritmo de Rumba.
DIVENDRES 19 D’AGOST
12.00 h Dinar de germanor.
18.00 h Taller infantil de Rumba Catalana.
21.00 h Sopar.
23.00 h Ball amb Milio y su combo gitano.
DISSABTE 20 D’AGOST
17.00 h Torneig de futis amb Mikko Savikko.
21.00 h Sopar.
23.00 h Ball amb Peret Reyes i Yumitus del Pichón.
DIUMENGE 21 D’AGOST
14.00 h Dinar.
19.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
20.00 h Havaneres amb Pirats del mar.
21.00 h Sopar de carmanyola.
22.00 h Cinema a la fresca amb el documental “Peret, yo
soy la rumba” del gran Peret, rei de la rumba catalana.
02.00 h Traca i fins a l’any que ve!
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plaça VILA de GRÀCIA

TRAM: Plaça

CAmP PER AVALL és un guarniment que representa un
prat cap per avall, això vol dir que el sostre de la plaça
serà les antípodes de l’espai real i d’on la gespa penjarà
i on un riu i un camí s’obriran pas per dibuixar un espai
bucòlic, en el qual al mig i com motiu central hi haurà un
gran arbre en el mateix sentit descendent i amb la seva
copa reposant en el terra real i unes grans estovalles parades. Aquest és un engalanament que els festers de la
plaça van dissenyar pensant que potser podien haver-hi
restriccions com en l’edició de 2021.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca.
08.05 h Inici de les Matinades de Festa Major.
10.00 h Esmorzar CCCG (per a membres de les colles).
11.00 h Sortida del seguici autoritats.
13.00 h Arribada de la cercavila de Festa Major.
18.45 h Arribada de la cercavila de Cultura Popular.
23.00 h Concert Mabel Flores i Auanphor Band.
DIMARTS 16 D’AGOST
10.30 h Sortida cercavila Sant Roc.
12.30 h Concurs de tapes (inscripció prèvia).
17.30 h Animació infantil amb Lali BeGood.
19.00 h Assaig a Plaça dels Castellers de la Vila de Gràcia.
23.00 h Concert de Cooba i Préssecs.
DIMECRES 17 D’AGOST
12.00 h Piscines i jocs d’aigua (fins a 14 anys).
13.00 h Tast de vermuts de Reus amb David Bagés (inscripció prèvia).
18.00 h Lliurament de premis.
23.00 h Highlighters: Punxadiscos CVG.
24.00 h Concert amb Pony Pisador.
DIJOUS 18 D’AGOST
10.00 h Inici Cercavila dels Gegantons de la Festa Major.
10:30 h Taller de papiroflèxia amb el suport de Casa Vicens.
12.00 h Concurs de paelles (inscripció prèvia).
12.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la
rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀlaboració de Casa
Vicens.
19.00 h Assaig a plaça dels Castellers de la Vila de Gràcia.
23.00 h Concert amb All i oli.

DIVENDRES 19 D’AGOST
11.00 h Jocs inclusius castellers.
12.00 h Piscines i jocs d’aigua (fins a 14 anys).
18.00 h Havaneres amb Mar Endins.
20.00 h Pilar caminat, des de la plaça del Sol fins a la plaça
de la Vila.
20.30 h Actuació castellera de vigílies amb els Castellers
de la Vila de Gràcia i els Xicots de Vilafranca.
23.30 h Concert Cable Obsession i Robin Surf.
DISSABTE 20 D’AGOST
10.00 h Inici La Convidada (Cercavila de Gegants).
12.00 h Jocs d’aigua (fins a 14 anys).
13.00 h Piscines pels més canalles (de 18 a 99 anys).
18.00 h Diada castellera de Festa Major amb Colla Joves Xiquets de Valls, Xiquets de Reus i Castellers de la Vila de
Gràcia.
23.30 h Concert amb La Golden Beat i Les Que FaltaBand.
DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Jocs d’aigua (fins a 14 anys).
14.00 h Dinar veïnal (inscripció prèvia).
16.00 h Animació de sobretaula amb la Portàtil FM.
18.00 h Classe oberta de country.
18.15 h Torneig de futis amb Mikko Savikko.
18.30 h Classe oberta de country.
21.45 h Arribada correfoc infantil.
22.00 h Versots.
23.00 h Inici correfoc.
00.30 h Final correfoc i cremada final.
02.00 h Desmuntatge.

FESTA MAJOR DE GRÀCIA 53

plaça del NORD

TRAM: Plaça

Jardí Zen del Nord és un guarniment inspirat en un jardí
japonès amb la tranquiŀlitat i la calma de la plaça del Nord.
Aprofitant els arbres i el verd de l’espai per integrar-lo a
un guarnit, que sortí d’una reunió en què es va començar
a parlar d’un jardí normal i acabà en un de japonès amb
les seves variants específiques. Amb un Tori a l’entrada,
la gespa està feta dins d’unes oueres, pedres, una font
d’aigua, làmpades japoneses amb llum, un gran gong,
entre altres elements que recorden la cultura japonesa i
que omplen els seus diferents racons.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
12.00 h Vermut Swing.
14.00 h Dinar de veïns.
18.00 h Música disco.
22.00 h Concert amb Alma de Boqueron.

DIJOUS 18 D’AGOST
09.00 h Ioga per a tothom.
19.00 h Música disco.
21.00 h Sopar de veïns.
22.00 h Havaneres i rom cremat.
23.00 h Concert rumba.

DIMARTS 16 D’AGOST
09.00 h Ioga per a tothom.
10.30 h Teatre infantil + Taller familiar de treballs manuals
per dissenyar la rajola de les clavellines de Gaudí. Collaboració de Casa Vicens.
12.00 h Teatre infantil.
18.00 h Música disco.
22.00 h Concert Jazz Casares Family.

DIVENDRES 19 D’AGOST
10.30 h Teatre infantil.
12.00 h Teatre infantil.
18.00 h Partides dominó, parxís i escacs.
19.00 h Música disco.
22.00 h Concert The Other Doors.

DIMECRES 17 D’AGOST
11.00 h Taller infantil (com es fa el guarnit).
18.00 h Partides dominó, parxís i escacs.
20.00 h Concert Petit Comitè (músiques clàssica i brasileres).
22.00 h Música disco.

DISSABTE 20 D’AGOST
12.00 h Vermut swing.
14.00 h Dinar de veïns.
22.00 h Disco Móvil.
DIUMENGE 21 D’AGOST
11.00 h Fira de vinils i punxada de vinils.
24.00 h Traca final de Festa Major.
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plaça ROVIRA i TRIAS

TRAM: Plaça

La vida torna a Rovira és un guarniment que gira entorn
d’una metàfora inspirada en un arbre del món, en la qual
els festers de la plaça Rovira han fet la seva adaptació
per convertir de nou la plaça en un espai festiu, després
de dos anys sense poder guarnir-la, arran de la pandèmia de la Covid-19 que es va viure i com a contraposició
d’aquells moments tristament viscuts per molts veïns i
veïnes, apostant pel guarniment d’aquesta edició, d’omplir tot el seu espai d’una explosió de colors i imaginació.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
10.30 h Taller infantil.
12.30 h Vermut musical.
23.00 h I Concert Somnis d’Aute a la Plaça Rovira.
DIMARTS 16 D’AGOST
11.00 h Espectacle infantil.
12.30 h Vermut musical.
16.00 h Jocs i Torneig de futis amb Mikko Savikko.
19.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
23.00 h Cinema a la fresca.

DISSABTE 20 D’AGOST
11.00 h Activitat infantil.
12.30 h Vermut musical per ErrorFest!
14.30 h Dinar popular: asado argentino.
16.00 h Jocs i tornejos.
19.00 h Sardanes.
23.00 h Concert de nit: ErrorFest!
DIUMENGE 21 D’AGOST
12.30 h Vermut musical.
16.00 h Jocs i tornejos.
21.00 h Sopar de socis.

DIMECRES 17 D’AGOST
10.30 h Taller creatiu infantil.
12.30 h Vermut musical.
14.30 h Dinar popular: fideuà.
23.00 h Cinema a la fresca.
DIJOUS 18 D’AGOST
10.30 h Taller creatiu infantil.
12.30 h Vermut musical per Blackcelona.
16.00 h Jocs i tornejos.
23.00 h Concert de nit: Blackcelona.
DIVENDRES 19 D’AGOST
11.00 h Activitat infantil.
12.30 h Vermut musical.
16.00 h Jocs i Torneig de futis amb Mikko Savikko.
19.00 h Havaneres.
23.00 h Concert de nit + DJ.

- CASA VALL -

Bar - Restaurant - Tapes casolanes

desde 1920
Plaça Rovira i Trias n2
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placeta SANT
MIQUEL i RODALIA

TRAM: Carrer Luis Antunez, Vic - Gran de Gràcia

Salvem els ossos Polars des de la represa, la placeta, ha
decidit treballar la temàtica del guarnit amb materials reutilitzables, com teles, filferro i fustes, per conscienciarnos de què sempre hi hagués un discurs entre el material
i la temàtica del guarnit. En aquesta edició tracte del Pol
Nord i la conscienciació de com afecte el canvi climàtic
als ossos polars. Una decoració en la qual un conjunt
d’ossos singulars penjats al sostre del guarnit, també
transmetran una visió sobre les diferents diversitats que
hi ha a la nostra societat.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
10.30 h Taller familiar de manualitats per dissenyar la rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀlaboració de Casa Vicens.
13.00 h Vermut musical amb Alma de Boquerón (rumba
mestissa d’autor).
18.00 h Concert: Patricia Atzur, Paula Luna i Salva Criado.
22.00 h Concert: Rumba i Son (rumba catalana) i Sessió
tropical de dj (rumba, salsa, latin, cumbia).
DIMARTS 16 D’AGOST
13.00 h Micro obert.
17.30 h Taller de maquillatge infantil a càrrec de Laura Cabello.
19.00 h Concert: Edu Quindós (cantautor).
21.00 h Concert: The Mild Antics (rock).
23.00 h Karaoke.
DIMECRES 17 D’AGOST
10.30 h Taller infantil de polseres i guarniment personal.
13.00 h Vermut musical. Confinaps (cantautor).
18.00 h Xocolatada infantil.
20.30 h El Kujo (cançons i històries).
22:30 h Rumba Catalana amb Llumitus.
24.00 h Karaoke.

DIJOUS 18 D’AGOST
13.00 h Micro obert.
17.30 h Concert: Joc de tons (Pop Rock 80’s-90’s amb humor).
20.30 h Concert: Animales de Ámbito Social (indie rock).
22.00 h Concert: The Colour Fools (rock, funk) i Video Killed
the radio star (sessió de dj 80’s).
DIVENDRES 19 D’AGOST
10.30 h Taller infantil de polseres i guarniment personal.
14.00 h Dinar de germanor de socis i veïns.
18.40 h Improderadas (teatre d’improvisació).
20.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
22:30 h Concert: Tomás Corbalán (indie rock) i 23.30 h
Sessió DJ mamayé.
DISSABTE 20 D’AGOST
10.30 h Taller infantil de guarniment.
13.00 h Micro obert.
17.00 h Concert: Lucy and Diamonds (indie folk).
19.00 h Concert: Jules (indie-folk-pop-rock d’autor).
21.00 h Concert: Bouzouki Dance Beta (indie rock), Invasión (rock) i Sessió DJ mamayé.
DIUMENGE 21 D’AGOST
19.30 h Havaneres i cremat amb Lali Rumba, Blai Casals i
Montana.
21.00 h Sopar de germanor de socis i veïns.
02.00 h Traca fi de festa i desmuntatge.
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carrer PROGRÉS

TRAM: Tordera - Llibertat

ProgrésPark és un guarniment que gira entorn d’un típic
parc d’atraccions d’estil fira, amb una entrada on font
construïda davant de la portalada d’entrada al parc dóna
la benvinguda als visitants. Tot seguit hi ha la “noria” i un
conjunt de parades diverses que arriben fins al passatge
del terror amb elements estàtics i algun amb moviment
tot depenent del dia i l’hora. El recorregut segueix fins a
la zona de restauració amb el seu bar i el seu escenari,
d’on la muntanya russa emprèn viatge fins a la portalada
de baix on hi ha una vagoneta amb gent cridant.

Cada dia a les 10.00 h Espai chill-out gratuït per a nadons i

famílies a Naturally Artists (C. Progrés, 16. Fins a 13.00 h).
DILLUNS 15 D’AGOST
21.00 h Sopar carmanyola per a guarnidores + PD’s.
DIMARTS 16 D’AGOST
12.00 h Piscinetes per a infants.
17.30 h Campionat de futis amb Mikko Savikko.
19.00 h Havaneres i rom cremat amb Pirats pel mar.
DIMECRES 17 D’AGOST
10.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀlaboració de Casa Vicens.
16.30 h Cap a l’entrega de premis amb La Banda Patilla.
DIJOUS 18 D’AGOST
13.00 h Vermut musical amb LalilaRumba.
18.00 h Taller de gordofòbia per a joves.
21.00 h Concurs de truites i sopar de germanor.
22.00 h “Impronòmades” amb Nòmades Teatre Crític de
Gràcia.

DIVENDRES 19 D’AGOST
14.00 h Paella (tiquets a la venda al carrer a partir del dia
15).
22.00 h Nit de rumba amb “Sabor i Rumba” i “No estamos
locos”.
DISSABTE 20 D’AGOST
12.00 h Sortija per a infants.
13.00 h Sortija per a ganàpies.
19.00 h Vespre musical amb “VorAigua” (poesia musical) i
“SubVersions” (tribut a Silvio Rodríguez).
22.00 h Nit feminista amb “Alergicas al Polen” (pop- rock) i
PD Zitas.
DIUMENGE 21 D’AGOST
17.30 h Xocolatada i animació infantil.
17.30 h Jocs de circ sostenibles amb “Circ de Jocs” i xocolatada infantil.
21.00 h Sopar de germanor i karaoke.
02.00 h Tothom a desmuntar!
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carrer PROVIDÈNCIA

TRAM: Salinas - Alsina

La Casa Providència és un guarniment basat en un atracament a la casa de la moneda, amb granotes vermelles
i màscares de Dalí, amb lingots d’or i molts diners en una
caixa forta. Amb un sostre de color vermell els festers
d’aquest carrer aposten per una història prou coneguda
de la televisió. Un engalanament que el visitant trobarà els quadres dels protagonistes, armes fetes amb
ampolles, mòbils, bitllets del carrer de 50, 500, 100 i 200,
explosius moltes caretes de Dalí algunes gegantines, una
caixa forta i alguns atracadors amb màscara i vestits
amb granotes vermelles.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
10.30 h 8è Torneig de futis, organitzat per Mikko Savikko.
13.00 h Vermut ambiental.
23.00 h Música.
DIMARTS 16 D’AGOST
10.30 h Sorteig i inici XXXI Campionat de dòmino, organitzat per Eduard Lafite i Paco Balaguer.
18.00 h Taller de pastissos per a nens de 4 a 12 anys (amb
tiquet) Aforament: 20 nens).
21.00 h Sopar de germanor, avis, veïns i socis.
21.30 h Botifarrada popular.
23.00 h Havaneres amb el grup Montjuic i rom cremat.
DIMECRES 17 D’AGOST
10.30 h Campionat de dòmino.
10.30 h Taller infantil, organitzat per Isona Mendez.
17.30 h Torneig de botifarra XVII, organitzat per Lluís Coll.
23.00 h Música.

DIJOUS 18 D’AGOST
10.30 h Campionat de dòmino.
11.00 h 12a Trobada de Xapes de Cava.
13.00 h Vermut ambiental.
18.30 h Berenar infantil (de bossa).
19.00 h Actuació Infantil (El Flabiol).
21.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
23.00 h Concert amb Doctor Prats & Friends.
DIVENDRES 19 D’AGOST
10.30 h Campionat de dòmino.
13.00 h Vermut ambiental.
17.30 h Associació Lúdica Sants-Niggurath (jocs de taula
per a nens a partir de 6 anys).
21.00 h Botifarrada popular.
23.00 h Concert amb Tribut Hombres B.
DISSABTE 20 D’AGOST
10.30 h Final de dòmino.
10.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la
rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀlaboració de Casa
Vicens.
14.00 h Sardina popular.
23.00 h Show D’Albert Malla (Hasta luego cocodrilo).
DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Entrega de premis de dòmino.
13.00 h Vermut per socis i veïns.
21.30 h Sopar de germanor.
23.00 h Música disco i desmuntatge i fi de festa.
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carrer PUIGMARTÍ

TRAM: Torrijos - Milà i Fontanals

El dia dels Morts és un guarniment pensat arran de la
celebració que es fa a Mèxic pel dia dels Morts. Una idea
d’abans de la pandèmia, que inicialment girava entorn del
film “Coco” i que al final ha derivat en aquesta festivitat.
On el visitant trobarà, per una banda l’entrada del poble i
a l’altra un altar típic d’aquesta diada, mentre que a l’interior hi haurà les típiques banderoles de colors retallades, quadres, calaveres, flors, tot plegat, amb les seves
tonalitats de color generaran un carrer molt acolorit.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major amb coca i beguda.
12.00 h Vermut ambientat per David González Capinàs.
18.00 h Concert S’Temple Bar.
23.00 h Concert Milkers.
DIMARTS 16 D’AGOST
11.00 h Contacontes infantil: El Sacaire del Llobregat.
18.00 h Havaneres Mar Brava.
20.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
23.00 h Concert Blues Wax & Boogie.

DIVENDRES 19 D’AGOST
11.00 h Campionat dominó i parxís.
12.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la
rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀlaboració de Casa
Vicens.
17.00 h Finals campionat de dominó i parxís.
18.00 h Concurs de dibuix i escultura (infantil, aleví i juvenil).
21.30 h Sopar carmanyola.
23.00 h Sopar animat per Marcos.

DIMECRES 17 D’AGOST
11.00 h Tallers infantils.
18.00 h Los Chocos.
23.00 h Malacara Blues Band.

DISSABTE 20 D’AGOST
12.00 h Vermut ambientat per Pablo Rumbler.
14.00 h Paella.
18.00 h Concert S’Temple Bar.
23.00 h Concert Milkers.

DIJOUS 18 D’AGOST
11.00 h Contacontes infantil “Rínxols d’Ós” amb La Cuentista.
18.00 h Ambientació musical Oriol i Noel.
23.00 h Animal Show.

DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Vermut.
18.00 h Ambientació amb Black London.
23.00 h Concert Reclam.
02.00 h Traca fi de festa i desmuntatge.
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carrer TORDERA

TRAM: Progrés - Fraternitat

Passeig per la Xina és un guarniment inspirat en la Xina,
amb una pagoda construïda en una de les entrades,
mentre que a l’altra hi haurà la recreació d’un gran drac
xinès dels que s’utilitzen per celebració de l’any nou
xinès. Mentre que al sostre estarà format per desenes
de fanalets vermells, que amb la seva llum donaran una
acollida càlida als visitants. Un tema que han abordat
els festers d’aquest tram de carrer que està molt allunyat de la difícil realitat que guarnidors i veïnatge han
viscut els dos darrers anys.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major i esmorzar.
DIMARTS 16 D’AGOST
11.30 h Taller infantil: Fem una peça de guarnit.
18.00 h Xocolatada i animació infantil amb Dúo Solimar.
22.30 h Actuació musical amb Derrotados.

VINE A L’ACTE
DE FESTA MAJOR!

DIJOUS 18 D’AGOST
11.00 h Jocs infantils.
14.00 h Dinar de germanor.
22.00 h Disco Mòbil amb Dj’s: Jacobo, Marika i RickyKing ki.
DIVENDRES 19 D’AGOST
10.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la
rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀlaboració de Casa
Vicens.
18.00 h Activitat conjunta amb EFIT.
21.00 h Sopar de germanor.
DISSABTE 20 D’AGOST
11.00 h Pintacares amb Marina Purpurina.
14.00 h Dinar conjunt amb EFIT.
17.00 h Actuació musical amb Compays Sabor & Rumba.

Amb:
Ernest Maragall,
Natàlia Garriga
Pilar Vallugera
i Max Zañartu

DIUMENGE 21 D’AGOST
11.30 h Activitat infantil.
02.00 h Traca fi de festa.

Dimarts 16 d’agost, 20.00h
Portalada del Casal Francesc Macià
(Carrer de les Tres Senyores, 7)

Gràcia

DIMECRES 17 D’AGOST
11.30 h Treballs manuals infantils.
13.30 h Vermut amb havaneres a càrrec d’Haváname.
22.30 h Actuació musical amb Chabrot.

BONA FESTA
MAJOR 2022
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carrer TRAVESSIA
SANT ANTONI

TRAM: Astúries - Montseny

Travelsia de Sant Antoni és un guarniment inspirat sobre
els viatges, l’experiència del viatge d’ençà que el prepares fins quan tornes a casa. Amb com fer una maleta a
una de les entrades o la quotidianitat del calendari quan
tornes. Tot això dividit amb set apartats, que recullen la
preparació del destí, el tipus de mitja de transport, les diferents formes de viatjar, les ciutats que es poden visitar,
les altres maneres de viatjar com caravanes, càmpings o
tendes de campanya i quan tornes les postals, els diaris,
els records, entre altres elements.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
18.00 h VII Speed Dating Travessieru.
23.00 h Queer Fest amb Muerta Sánchez, Núria Scarp i Les
Qüins.
DIMARTS 16 D’AGOST
19.00 h Teatre: Els vitralls del Dux.
21.00 h Concurs gastronòmic.
DIMECRES 17 D’AGOST
10.00 h Juguem a viatjar: Com sempre com mai.
12.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀlaboració de Casa Vicens.
21.00 h Sopar de socis.
DIJOUS 18 D’AGOST
12.00 h Vermut de rumba: Micu Trio.
18.00 h Ball d’envelat.

DIVENDRES 19 D’AGOST
10.00 h Taller infantil: El conte boig de Travessia.
11.30 h Dinàmiques familiars: Viatjar a través de la música
i les emocions.
18.00 h Segon certamen de natació sincronitzada.
23:00 h Xicu.
DISSABTE 20 D’AGOST
01.00 h Miqui Puig Dj Set.
12.00 h Vermut musical: Jo Jet i Maria Ribot.
23.00 h Modo Rakune.
DIUMENGE 21 D’AGOST
24.45 h Anakor Dj.
12.00 h Vermut musical: Djs Travessierus.
14.00 h Dinar popular.
18.00 h Taller de sardanes amb la Confederació Sardanista
de Catalunya.
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carrer VERDI del MIG

TRAM: Robí - Providència

El Quixot és un guarniment inspirat en l’obra de Miguel de
Cervantes, estructurat en vuit apartats, el Quixot llegint
llibres d’aventures, l’espai Cervantes amb llibres, el camp
de la manxa i lluita contra el molí, Dulcinea del Toboso,
“la venta” amb la lluita contra els bocois de vi, la visita a
Catalunya amb la trobada amb el Perot el lladre, el mar,
bandolers i pirates i la mort. Un engalanament previst per
l’any 2020 i en el qual els festers de carrer han reutilitzat
molts llibres i diferents portes antigues que els seus
propietaris havien llançat a la brossa.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
09.00 h Passejada.
23:00 h Dj Verdi.

DIVENDRES 19 D’AGOST
11.00 h Verdi platja.
12.30 h Tast de vins.
17.30 h Taller de costura – Costuretes.
21.00 h Sopar de veïns.
23.00 h Ball amb Albert Malla Show.

DIMARTS 16 D’AGOST
12.00 h Contacontes.
18.00 h Berenar d’avis.
23.00 h Concert Rec Syndrome.
DIMECRES 17 D’AGOST
12.00 h Verdi platja.
23.00 h Ball amb Alma de Boquerón.
DIJOUS 18 D’AGOST
12.00 h Verdi platja.
12.00 h Taller de ganxet – Costuretes.
17.30 h Berenar infantil i jocs infantils.
23.00 h Ball Ruck&Rol.

DISSABTE 20 D’AGOST
12.00 h Verdi platja.
18.30 h Havaneres amb Mar Brava.
23.00 h Ball amb Arrels de Gràcia.
DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Verdi platja.
13.30 h Vermut per a socis, veïns i coŀlaboradors.
18.00 h Sardanes amb Cobla Ciutat de Cornellà.
23.00 h Ball amb Sabor de Gràcia.

REBAIXES D’ESTIU
ULLERES
G
GRADUADES
DES DE

49€

*

Gràcia - Passeig de Gràcia, 122 - T. 93 501 04 48

* De l’1 de juliol a
al 31 d’agost o fins que se n’exhaureixin les existències. Lents monofocals orgàniques 1,5 amb
b antireflectant
lents positives i D.70 per a lents negatives. Límit de graduació subjecte al quadre de fabricació del proveïdor.
en D.65 per a lent
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24è CONCURS DE GUARNIMENTS
DE BALCONS I PORTALADES
RELACIÓ DE BALCONS
(Fins el 26 de juliol)

L

a característica més important i que sens dubte,
més prestigi ha donat a la Festa Major de Gràcia
són els seus guarniments de carrers. Aquesta vella i
artesana tradició ha tingut des de sempre la inestimable coŀlaboració de veïns i veïnes de Gràcia, que en els
orígens de la festa amb el guarniment dels portals i
balcons de les cases possiblement van ser els precursors d’aquesta màgia, com ho certifica la notícia més
antiga de guarniments de carrers, l’any 1850, quan
l’ajuntament convidava “a los vecinos de esta vila a que
adornen el frontis de sus casas los tres días que durará
la fiesta” (DdB, 1850.08.13). Del carrer Bonavista l’any
1903, deia la notícia. “Balcones en su totalidad adornados con flores artificiales” (NotU, 1916.08.15). Per
tal de seguir en la recuperació d’aquesta entranyable
tradició, la Fundació Festa Major de Gràcia ha convocat
de nou per l’edició de la Festa Major de Gràcia el 24è
Concurs de portalades i balcons en el qual participen
els següents balcons i portalades.

VINOTECA
VIN
VINO
CA D
DE GRÀCIA
RÀC

C/ Ve
Verdi, 67
Ver
7 - 08012
08
0
Barcelona
Barce
Telf.
Telf
lf 9
93
3 02
023
3 22 811

PER COMPRES DE VINS I CAVES
Compr mínima
Compra
Comp
ma 40
40€ - Vàlid
d del 115
15/08/2022
022 al 2
28/08/2022
/2
2022
V no acumulable
Val
mulab
ula - Només
més
és un val perr persona
pers
pe
i dia.
a

Migdiades a la fresca, carrer de Gràcia, 226
Aloha Gràcia!, carrer de Josep Torres, 28, 2n 1a
Jumanji, carrer de la Travessera de Gràcia, 151, 1r 2a (visible des de Travessera)
Pixeles, carrer Bruniquer, 26, 1r
Cuidem el nostre mar, plaça del Diamant, 7, 2n (a sobre la
botiga Heidi)
Resistència d’avis, carrer de Sant Lluís, 30, pral. 1a
Pluja de colors, carrer de Francisco Giner, 18, 2n 3a
Here Comes the Sun, carrer d’Astúries, 36, principal
Les nostres places ens abracen, carrer de l’Or, 33, 1r 2a
(balcó. El lloc des d’on es veu millor és al Carrefour del
costat contrari al portal)
El jardinet del Nord, plaça del Nord, 7-10
Keluarga, carrer de Domènec, 4, 4t 2a
Eco-Modernistes, carrer de Domènec, 4, 4t 2a
De l’Espai a l’Esplai, carrer del Sol, 8
Gats Invaders, carrer de Francisco Giner, 34, 1r
No a l’homofòbia, carrer de Sant Lluís, 81, 1r 2a
Casa ratolins Pérez, carrer de Verntallat, 32 (casa)
RELACIÓ DE PORTALADES i APARADORS
Fins el 26 de juliol)

The Bonito Jungle, carrer de la Travessera de Gràcia, 168
Botiga Bonito Estudio
On creixen les roses, carrer de Montseny, 36
Tema marino, carrer de Torrijos, 16
13 RUE DEL PERCEBE, carrer de l’Alzina, 5
Patio Queerdobés, carrer de Torrijos, 22
Tutti Fruti, carrer de Sardenya, 517, local 1
Bar La Camila, carrer de Banyoles, 11
Sota el Mar, carrer de Sant Lluís, 105
Pioneres del municipalisme feminista, carrer de Tres
Senyores, 7
Vora la mar, carrer de Francisco Giner, 49, baixos dreta
No em toquis la llengua, carrer de Francisco Giner, 43
Gràcia, Vila del Llibre, carrer de la Perla, 22 - local 2
Retornar, carrer de Sant Joaquim, 12
Coses de la llengua, carrer de Bailèn, 201, Els Ximplets
Megumi no kyōen, carrer de Montseny 21, botiga Aura
Encara no he decidit, Travessera de Gràcia, 210
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PREMIS POPULARS
DE LA FESTA MAJOR
DE GRÀCIA 2022
Un any més, les persones que visitin la nostra festa podran
fer de jurat popular i votar els guarniments dels carrers i places a través de l’aplicació mòbil FM Gràcia 360º. La votació estarà disponible del 15 al 20 d’agost i cada usuari només podrà
votar una sola vegada, marcant els tres carrers o places que
consideri mereixedors al premi popular. Tothom que participi
a la votació entrarà a un sorteig d’un sopar a un restaurant de
Gràcia gentilesa de San Miguel. El resultat d’aquest concurs
es donarà a conèixer en el decurs del dia 21 d’agost a través
dels canals de la Fundació Festa Major de Gràcia.
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Recomanacions de mobilitat

•Amb motiu del tancament de carrers
•
•
•

es poden realitzar canvis de sentit per
als vehicles que estaran degudament
senyalitzats.
Es recomana a les persones visitants que
vulguin participar de la Festa accedir en
transport públic i anar a peu pels entorns
propers.
Per una Festa Major segura, davant de
qualsevol incidència contacteu amb els
cossos de seguretat o qualsevol membre de
l’organització dels carrers i espais de la Festa.
Perquè tothom pugui gaudir dels carrers
guarnits en els moments de màxima
concentració de visitants, l’organització
podrà convertir l’accés d’entrada recomanat
en accés obligatori.

Vols conèixer com es defensava
la població civil dels bombardejos
de la Guerra Civil? Visita el refugi
antiaeri de la plaça del Diamant

VISITES
A LA TORRE
DEL
CAMPANAR
Visita
Vi
it guiada
i d en grups
reduïts en les que es
pujarà al balcó del
campanar, des d’on els
visitants podran descobrir
a vista d’ocell la Gràcia
desconeguda que envolta
la plaça de la vila.
Preu 4 euros per persona.

Visites concertades tots els caps de setmana
Taller d’Història de Gràcia Centre d’Estudis
Telèfon: 93 219 61 34
tallerhistoriagracia@gmail.com
tallerhistoriagracia.blogspot.com

Informació i venda
d’entrades a la taula de
Taller d’Història de Gràcia
a la plaça del
Diamant, del 13 al
21 d’agost de 17.30
a 21.30 hores.
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ESPAIS DE FESTA MAJOR
De nou la Festa Major de Gràcia acull diferents espais de festa repartits
per tot el barri i que estan organitzats tant per la Fundació Festa
Major de Gràcia com per altres entitats de la vila i l’Ajuntament de
Barcelona – Districte de Gràcia, amb un seguit d’activitats alguna de
les quals subjectes a la reserva prèvia a l’hora de poder-hi assistir.

LA PLAÇA DEL FOLK

LLOC: Plaça del Sol. ORGANITZA: Districte de Gràcia, pro-

grama Associació Cultural TRAM, Fundació Festa Major
de Gràcia i Districte de Gràcia.
DILLUNS 15 D’AGOST
17.30 h Paraula d’una nena negra: conte teatralitzat (combina ball, cant i titelles).
21.30 h Linaria: concert del grup Linària, guanyador del
concurs Desconnecta. Música pop-folk.
23.30 h DJ Batonga: Discjòquei de rock àrab, rumba catalana, asian underground o hip-hop llatí.

DIMARTS 16 D’AGOST
19.30 h Taller ball folk d’Ivan Caro.
21.30 h Concert-ball de música tradicional del Pirineu amb
Orquestrina Trama.
23.30 h DJ Mussol: DJ de música d’arrel mediterrània.
DIMECRES 17 D’AGOST
17.00 h Taller de glosa.
18.00 h Combat de gloses.
21.30 h Francesc Sants presenta “Infinit”: Concert de música folk de soca-rel.
23.30 h DJ Txarly Brown: DJ de música de rumba i ball afroamericà.
DIJOUS 18 D’AGOST
11.00 h Taller de danses tradicionals amb Orquestrina Trama amb Duet Daura.
17.30 h Presentació del llibre de Sicus Carbonell.
19.30 h Taller de rumba i ball.
21.15 h Entrada de la batucada de percussió brasilera “Kebutara”.
21.30 h Concert de rumba dels residents Sabor de Gràcia.
23.30 h DJ House Aborigen: Una sessió de DJ que, amb el
house com a punt de partida, inclou instruments de
l’àmbit folk en directe.

66 FESTA MAJOR DE GRÀCIA

DIVENDRES 19 D’AGOST
11.00 h Duet Daura: Ivan Caro i Pilar Planavila.
17.30 h Taller de cançó de taverna d’Adrià Dilmé.
19.15 h Entrada de la batucada de percussió brasilera “Kebutara”.
19.30 h Germà Negre: concert de música folk i mestissatge.
21.30 h Electrogralla: Concert de gralla mesclada amb
electrònica.
23.30 h DJ Ricard Ros: Discjòquei de música electro-folk.
DISSABTE 20 D’AGOST
17.30 h Taller de panderetes.
19.30 h Namorala Pandereteiras: concert de rap de soca-rel.
21.15 h Batucada de percussió brasilera “Kebutara”.
21.30 h Pepet i Marieta: Concert de folk i mestissatge.
23.30 h DJ Trentu: Discjòquei de música folk.
DIUMENGE 21 D’AGOST
19.30 h Antines: Una banda de cinc dones amb peces inèdites i adaptacions de música tradicional interpretades
amb gralles i instruments de percussió.
21.30 h Morena: Concert de música de versions d’èxits de
tots els temps de patxanga i ritme “latino” cantada en
català.
23.30 h DJ Catcallis: Discjòquei d’èxits de la música folk,
pop, rock, techno.

ESPAI BAILÈN

LLOC: carrer Bailèn entre els carrers de Sant Antoni Maria Claret i de la Indústria. ORGANITZA: Districte de Gràcia.

Programa: Orfeó Gracienc i Districte de Gràcia.
DILLUNS 15 D’AGOST
11.00 h Wagner Pa: Concert teatralitzat per a públic infantil de música folk amb Wagner Pa.
18.00 h «Contes amb dues veus i cinc sentits» amb Blai Senabre: Contes inclusius per gaudir amb tots els sentits
i adaptats per a tots els públics i les seves diferents capacitats.
20.00 h Vecinos de Manué: Concert de música flamenca
d’autor.
22.00 h Inspira: concert de música rock alternativa que
presenta el seu cinquè treball “Acaba i comença”.
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DIMARTS 16 D’AGOST
11.00 h Paraula d’una nena negra: Conte teatralitzat que
combina ball i titelles.
18.00 h Bomba Porto-Riquenya: Família musical d’influències africanes amb músics i ballarines.
20.00 h Alicia Rey: Concert d’indie-pop de la cantautora Alícia Rey que presenta el seu àlbum de debut “Liminal”.
22.00 h Intana: concert de rock alternatiu de la banda liderada per Núria Moliner que presenta el seu tercer àlbum
“Planeta Nou”.
DIMECRES 17 D’AGOST
11.00 h Poker de Iaies: Un monòleg teatralitzat on l’Anna i
la Judith presenten el seu espectacle, ideat per visibilitzar la gent gran LGTBI.
17.30 h Taller d’instruments amb Jordi Consegal. Orfeó
Gracienc.
18.30 h Cobla Sant Jordi: Audició i ballada de sardanes.
20.00 h Tribut a Ludovico Einaudi amb Miquel Peramateu.
Interpretació a piano de les peces més populars de Ludovico Einaudi.
22.00 h Sound de Secà: Ritmes afro-llatins interpretats
amb instruments de percussió.
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DIJOUS 18 D’AGOST
Programació a càrrec de l’Orfeó Gracienc.
10.30 h Taller de dansa en família amb Aina Gispert.
18.00 h Kalimarimba: Concert acompanyat de ballarins
amb influències africanes en el continent americà al
son de la Marimba, Djembe. També inclou vint instruments natius africans i cançons cantades en castellà i
llengües originàries diverses.
19.30 h OS OVOS: Concert de música folk d’autor.
20.00 h Quartet Moana: Concert de corda clàssica i contemporània.
21.30 h Voraigua: Concert a duet vocal i piano.
DIVENDRES 19 D’AGOST
11.00 h Cursa de cavalls, taller de bossetes aromàtiques,
mandales de llavors: jocs i tallers.
17.30 h Plàstic Preciós: taller de fomentació preservació i
reutilització de plàstics.
18.00 h Ecojuga, fes un hort al teu balcó: jocs i tallers.
21.00 h Lildami: Enginyer i cantant de trap en català.
23.00 h DJ Llibert: Discjòquei de música electrònica.
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DISSABTE 20 D’AGOST
11.00 h Brando y Silvana: Espectacle de màgia i iŀlusionisme
infantil.
18.00 h Galgo Lento: Concert de música pop amb detalls
del món del rap. La banda terrassenca presenta a Gràcia el seu treball “Dies i dies”.
20.00 h Maria Jaume: concert d’indie-pop de la cantautora
mallorquina Maria Jaume, que presenta el seu nou disc
“Voltes i Voltes”.
22.00 h Caipirinhas Rumberos: concert de versions pop nacional i internacional interpretades a ritme de rumba.
DIUMENGE 21 D’AGOST
11.00 h Dàmaris Gelabert: Concert familiar de música folk
infantil amb cançons tradicionals per cantar i ballar
amb els més petits.
19.00 h David Canal: concert de música Rumba/swing i
pop.
21.00 h Junco y Mimbre: Concert de música indie-rock encapçalat per Maria Espinosa.
23.00 h DJ Massa Viu: Discjòquei de música urbana i electrònica.

ESPAI D’ARTS
ESCÈNIQUES I DE LA
FESTA DELS ANIMALS

LLOC: Pl. Joanic. ORGANITZA: Fundació Festa Major de Gràcia.

DILLUNS 15 D’AGOST
Festa dels animals i concerts d’obertura
09.30 a 20.00 h Activitats animalistes amb Festa dels animals, amb la coŀlaboració de l’Associació Dia Internacional de la Pintura.
21.15 h Concert amb Filloas i Moscatell (pop / rock i altres
estils).
22.15 h Concert amb Deseisaocho la banda D6A8 (rumba
pop a tot ritme).
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DIMARTS 16 D’AGOST
La paraula: dia del teatre i la poesia
10.30 h Espectacle teatral i musical “El país del silenci” de
la Companyia Bufanúvols (activitat infantil).
12.00 h Vermut poètic “Posidònia a Gràcia” amb Eli Sanz &
Cirera (spoken word / drum and bass / indie pop).
16.30 h Taller d’impro: sessió d’exercicis d’improvisació teatral amb Ionai Ramírez.
19.00 h Espectacle de microteatre “Ets la Llet!” de Cia Non
Grata (primer show).
20.00 h ImproNòmades: improvisació teatral amb Nòmades-Teatre Crític de Gràcia.
22.00 h Espectacle teatral “Últimas palabras de Copito de
Nieve” de La Dispunyia Complèxica.
23.30 h Espectacle de microteatre “Ets la Llet!” de Cia Non
Grata (segon show).
DIMECRES 17 D’AGOST
El gest: dia dels contes, el circ i la màgia
10.30 h Contacontes del llibre Un any fent festa: Les aventures d’una família festera a la Vila de Gràcia.
12.00 h “Divertits”: sessió de contes per riure i passar-ho
d’allò més bé amb Gisela Llimona (activitat infantil).
16.30 h Taller de circ: plats xinesos, rodet d’equilibris, holahop, xanques, monocicle i malabars (activitat infantil,
aprox. a partir de 6 anys).
19.30 h Espectacle cabaret-varieté “Càsting Circ Pastrana” d’App les Femmes.
21.30 h Espectacle “Màgia Familiar” del Mag Ferbuch (totes les edats).
23.00 h Espectacle màgic i teatral “CIRCUS!” amb Brando i
Silvana (totes les edats).

DIJOUS 18 D’AGOST
El so: dia de la creativitat musical
10.30 h Matí amb Mossos i Guàrdia Urbana.
17.00 h Activitat “Drum Circle - Cercle de tambors per a la
Comunitat” amb Artemisabcn i la coŀlaboració d’AMAD.
18.15 h Mostra de la coral Veus de Dones + taller de Cant
Circular amb Artemisabcn i la coŀlaboració d’AMAD.
19.00 h Concert participatiu “Música per a la Pau” amb Artemisabcn i la coŀlaboració d’AMAD.
20.30 h Xerrada a la fresca amb ANC-Gràcia.
22.00 h Concert “Pasqual i els desnatats”.
DIVENDRES 19 D’AGOST
El temps: dia de les danses tradicionals
Activitats coordinades per l’Esbart Vila de Gràcia.
10.00 h Taller de dansa per a infants + creació del vano de
ball amb l’Esbart Vila de Gràcia.
12.00 h Bingo musical.
18.00 h Ball del vano i el ram, dansa popular de les festes
de Sant Isidre + taller de danses folklòriques amb l’Esbart Vila de Gràcia (totes les edats).
20.00 h Ball de bot amb Va de bot.
22.00 h “A baix a MAR!”: espectacle de danses d’inspiració
mediterrània de l’Esbart Vila de Gràcia.
23.30 h DJ Set amb AlbertGo! (disco / house).
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DISSABTE 20 D’AGOST
L’espai: dia de les danses contemporànies i del món
10.00 h Taller infantil amb Guarnim: vine a conèixer la Festa!
11.00 h Mostra de dansa contemporània d’alumnes d’Àrea,
Espai de Dansa i Creació: Isabel Knell, Cristóbal Santa
María, Isaac Ballester.
17.30 h Espectacle de danses orientals amb Acadèmia Alina Babayan.
18.30 h Espectacle de danses contemporànies amb Alnouart.
19.00 h Salsa amb Udance.
21.30 h Performance de Rueda de Casino (ball cubà) +
classe introductòria amb EnRUEDAdos.
22.15 h Sessió de música popular cubana ballable amb DJ
La Pantera (salsa cubana i altres sons).

TASTA GRÀCIA

LLOC: Jardins de Manuel Torrente. ORGANITZA: El Cargol
Graciós i Fundació Festa Major de Gràcia.
HORARI GENERAL DE L’ESPAI:

DIUMENGE 21 D’AGOST
L’espai: dia del Swing i el Blues. Activitats coordinades
per SwingCats i amb la coŀlaboració de Blue Move.
10.00 h Taller de ball de dinàmiques creatives en família
(per a infants entre 1 i 4 anys + famílies).
11.00 h Taller d’expressió corporal-dansa, jocs de coordinació i creació i mostra final (per a infants a partir de 5
anys no-acompanyats).
12.15 h Ballada de Swing a ritme dels DJs de SwingCats.
17.00 h Taller de Solo Blues per a joves i adults. A càrrec de
Blue Move.
17.30 h Ballada de Blues a ritme dels DJs de Blue Move.
19.00 h Actuacions de ball a càrrec de l’alumnat i el professorat de SwingCats.
19.30 h Taller de Swing Solo per a joves i adults. A càrrec de
SwingCats.
20.15 h Taller de Lindy hop per a joves i adults. A càrrec de
SwingCats.
21.00 h Ballada de Swing a ritme dels DJs de SwingCats.
22.30 h The Golden Swing Era amb Swing Shot Band &
Swing Maniacs: un viatge musical i de dansa per la història del Swing.

Vermuts.
De 14.00 a 16.00 h Dinars.
Des de 18.00 h Activitats tarda.
De 21.00 a 24.00 h Activitats nocturnes i sopars.
De 12.00 a 14.30 h

DILLUNS 15 D’AGOST
DIA EUFÒRIA CATALANA (música ambient en català)
12.00 h Vermut inauguració de la Festa Major. Platets.
14.00 h Graella i cargolada popular.
21.00 h Cargols i botifarrada gracienca.
23.00 h Copes a la fresca.
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DIMARTS 16 D’AGOST
12.00 h Vermut de Festa Major i cargols.
14.00 h Espai obert per dinar de carmanyola (porta el teu
dinar!).
19.00 h Activitat infantil “pinta el teu cargol” i berenar a la
fresca.
21.00 h Sopar veneçolà.
23.00 h Copes a la fresca amb Ferran.
DIMECRES 17 D’AGOST
12.00 h Vermut de Festa Major. Animació musical i tast, dia
de Mallorca.
14.00 h Espai obert per dinar de carmanyola (porta el dinar!).
19.00 h Tast de vins guiat de la D.O. Catalunya (inscripció
prèvia).
21.00 h Degustacions mallorquines i animació musical mallorquina.
23.00 h Ball de bot. Tradicions de Mallorca.
DIJOUS 18 D’AGOST
12.00 h Vermut de Festa Major. Cargols i platets.
14.00 h Paella de la Festa Major (reserves prèvies)
18.30 h Tarda de la gent gran. Ball, berenar i sorteigs.
21.00 h Espai obert per sopar de carmanyola (porta el teu
sopar!).
23.00 h Copes a la fresca amb Arnau Vilardebò en escena.
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DIVENDRES 19 D’AGOST
12.00 h Vermut de Festa Major. Cargols i platets.
14.00 h Dinar de germanor: “Ruta europea del cargol” (activitat restringida).
19.00 h Tasts variats de cargols de la “Ruta europea del
cargol”.
21.00 h Sopar tasts del món: Portugal, Catalunya, Itàlia,
França, Grècia.
23.30 h Copes a la fresca amb LEVL MUSIC.
DISSABTE 20 D’AGOST
12.00 h Vermut de Festa Major. Cargols i platets.
13.00 h Concurs gastronòmic: Cargols a la gracienca. Porta el teu plat de cargols (premis pels participants. Tast
obert dels plats participants).
14.00 h Fideuà de Festa Major.
19.00 h Tasta Lletres: presentació / tast dels llibres: Festa
Major de la Vila de Gràcia (Josep Fornés) i Història del
Tradicionàrius (Ferran Riera).
21.00 h Sopar d’entitats i activistes de la Festa Major (activitat per invitació).
DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Vermut cloenda de la Festa Major 2022.
14.00 h Espai obert per dinar de carmanyola (porta el dinar!).
18.00 h Tancament de la Festa Major 2022.
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PLAÇA DE LES
DONES DEL 36
LLOC: Plaça de les Dones del 36. ORGANITZA: Districte de
Gràcia. Programa: Consell de Dones, Projecte MinervaCreadores de Gràcia i Districte de Gràcia.

DILLUNS 15 D’AGOST
19.00 h Taller d’empoderament amb Laia Santanach.
21.00 h Lu Rois: La cantautora i pianista de Sabadell presenta el sou nou àlbum “Microcosmos”.
23.00 h Eli Kapowski DJ. Discjòquei de música disco dels
anys 80.
DIMARTS 16 D’AGOST
21.00 h Alisson Angel: concert de música rock.
23.00 h MTF Sound: Discjòquei de música deep house i
electrònica.
DIMECRES 17 D’AGOST
17.00 h Recordant Maria Matilde Almendros. Dones Minerva.
18.00 h Dones Coratge: recull de contes d’arrel tradicional.
Dones Minerva.
19.00 h Teresa Vergés: Entre el mar i el cel, passant per l’infern - Recital de poesia. Dones Minerva.
20.00 h Marta Pérez: Nedo Blau - Recital de poesia.
21.00 h Alérgicas al Polen: Les sis dones de Gràcia que presenten el seu últim treball “De sobre taula”.

DIJOUS 18 D’AGOST
19.00 h Migo Misma: Amb un teatre còmic la Montse Galobardes ens envia el missatge de com és d’important
estimar-se a un mateix.
21.00 h Ven’nus Valèria, la cantant de Sabadell interpretarà en acústic les cançons del seu nou disc “El naixament”.
23.00 h DJ Nicole. Aiff: Discjòquei de house, electrònica i
hip-hop.
DIVENDRES 19 D’AGOST
19.00 h Mar Pujol: Música d’arrel mediterrània.
21.00 h Carlota Flâneur: Música de pop independent catalana.
23.00 h DJ Gigi Morralla: Discjòquei de música reggeaton,
funk i afrobeat.
DISSABTE 20 D’AGOST
19.00 h Oddettes: Versions de música popular interpretades per un cor de tres dones i guitarra clàssica.
21.00 h Júlia Blum: Concert de pop electrònic.
23.00 h DJ Lzztto: Discjòquei de música Synthwave, deep
house i Nu-disco.
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PASSEIG DE SANT JOAN
LLOC: Passeig de Sant Joan (entre la Travessera de Gràcia i Sant Antoni Maria Claret). ORGANITZA: Associació de

Veïns i Amics del Passeig Sant Joan.
Les activitats dels dies 17, 18, 19 i 20 estan coorganitzades amb l’escola Swing Maníacs (C. Roger de Flor, 293).
DIMECRES 17 D’AGOST
18.30 h Classes “Juguem amb la música” per a nens i adolescents.
19.30 h Classe de Reggaeton per a joves i adults.
DIJOUS 18 D’AGOST
18.30 h Classes “Aprèn a fer màgia amb música” per a nens
i adolescents.
19.30 h Classe oberta de Solo Charleston (Swing Solo) per a
joves i adults.
20.30 h Ballada de Swing amb DJ.
22.30 h DJ Marc (Indie Rock) coorganitzat amb Northem
Clot.
23.30 h DJ Emmma TIC TAC (Soul) coorganitzat amb Northem Clot (https.//www.instagram.com/emmasouli/).
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DIVENDRES 19 D’AGOST
18.30 h Classes de teatre musical per a nens i adolescents.
19.30 h Classe oberta de Bachata per a joves i adults.
20.30 h Señoras Bien DJ’s (70’ & 80’) coorganitzat amb
Northem Clot.
22.00 h Concert AMOR PROPIO (Pop yé-yé) coorganitzat
amb Northem Clot (https.//www.instagram.com/
amorpropio_bcn/).
23.00 h Señoras Bien Dj’s coorganitzat amb Northem Clot
(https.//www.instagram.com/senoras_bien_djs/).
DISSABTE 20 D’AGOST
18.30 h Classes d’Aikido per a nens i adolescents.
19.30 h Classe oberta de Lyndy Hop per a joves i adults.
21.00 h Ballada de Swing amb SWING SHOT BAND.
23.00 h DJ Baldwin (Funk Disco) coorganitzat amb Northem
Clot (https.//www.instagram.com/sergicuxart/).
DIUMENGE 21 D’AGOST
17.00 h Festa d’aigües. “ESPAI AIGUA” coorganitzat amb Taller de Cultura (activitat al costat de les pistes de petanca).
22.00 h Havaneres, grup La Vella Lola i rom cremat. Fi de
festa.
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XVI GIMCANA FESTA
MAJOR DE GRÀCIA

ATENEU DE FABRICACIÓ
DE GRÀCIA
LLOC: carrer Perill, 8.

DIES 16,17,18,19 i 20 D’AGOST
Personalitza la teva roba amb fabricació digital de forma
sostenible
Horari de 10.00 a 12.00 h i de 12.00 a 14.30 h

LLOC: carrers de Gràcia. Inici a la pl. de la Vila de Gràcia.

La Gimcana de Festa Major: aquest any, serem olímpics!
DIUMENGE 21 D’AGOST
15.45 h Plaça de la Vila de Gràcia
Enganya a 4 amics i amigues i vine a fer una activitat 100%
festiva! Quatre hores per superar el màxim de proves resolent enigmes indesxifrables, enfrontant-vos a perills insuperables, mostrant les vostres capacitats artístiques, suant la cansalada i, sobretot, rient pels descosits! Enguany
la nostra gimcana ha passat a ser olímpica: fa 30 anys dels
Jocs Olímpics d’estiu de Barcelona, celebrats l’any 1992. Per
tant, el tema de la gimcana serà l’ESPORT i haureu de venir disfressats i disfressades utilitzant aquesta temàtica.
Totes les persones del vostre grup volen disfressar-se de
la mascota dels Jocs, el Cobi? Nosaltres encantats! Voleu
inspirar-vos en una altra mascota olímpica? Ho acceptem!
Voleu anar d’esportistes d’atletisme? D’esgrima, de waterpolo potser? Perfecte! A la sortida, a la plaça de la Vila,
es donaran les indicacions pertinents. Fins a les 20 hores,
a més proves realitzades, més punts. Inscripció: del 14 al
20 d’agost a la Fundació Festa Major de Gràcia, c/Alzina, 9.
Grups de 5 persones (en el cas de grups de menors d’edat hi
ha d’haver una persona adulta responsable que deixi un telèfon). Lliurament de premis: carrer Lluís Vives, a les 21.00 h
de diumenge 21 d’agost.

Els participants han de portar de casa seva, una peça de
roba que no utilitzin i després de veure diferents exemples creats a l’Ateneu amb diferents tècniques podran
generar la seva proposta (públic familiar).
DIMARTS 16 D’AGOST
La idea i la màquina
Horari de 10.00 a 14.00 h

Presentació del projecte SPACE10 dels arquitectes MadsUlrik Husum i Sine Lindholm i una introducció a la fresadora de control numèric, amb la qual es confeccionaran les
peces que conformen el projecte.

BONA FESTA MAJOR!
VISCA LA GRÀCIA POPULAR

@GraciaEnComu

gracia@bcnencomu.cat gracia.bcnencomu.cat
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DIMECRES 17 D’AGOST
Noves formes
Horari de 10.00 a 14.00 h

En aquesta sessió es farà un redisseny de l’estructura
entre tots els participants del taller, per poder-la adaptar
a les necessitats que detectin els participants. Un cop fet
el redisseny, s’introduiran les modificacions en el programari de la fresadora per a la confecció de les peces.
DIJOUS 18 D’AGOST
El fila l’agulla i la fusta a la fresadora
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LA BIBLIOTECA
VA DE FESTA!
LLOC: carrer Torrent de l’Olla, 104. ORGANITZA: Biblioteca
Vila de Gràcia. Públic familiar, gratuït i accés fins que es
completi l’aforament de l’activitat

DIMARTS 16 D’AGOST
18.30 h Llibres a escena, titelles: La veritat de les princeses, a càrrec de la Clara Algaba, rondallaire i actriu.

Horari de 10.00 a 14.00 h

Aquí ens dedicarem a configurar i preparar la fresadora per
tallar les plaques de fusta. Després de fer una cosa i l’altra,
començarem amb els primers passos del muntatge.

DIMECRES 17 D’AGOST
18.30 h Sac de Rondalles, conte: El meu gran amic, a càrrec
de la Maria Ten d’Umpalumpa.

DIVENDRES 19 D’AGOST
Construir la idea

DIJOUS 18 D’AGOST
18.30 h Tast Musical: Desperta el violí!, a càrrec de l’Eduard
Marcet – Música.

Horari de 10.00 a 14.00 h

En aquesta sessió es continuarà el muntatge de l’estructura i se li acabarà de donar formes amb elements de
personalització dels participants, perquè s’acabin de fer
seu el disseny final.

DIVENDRES 19 D’AGOST
17.30 h Taller STEAM Robot Slalom.
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VISITES AL REFUGI DE LA
PLAÇA DEL DIAMANT

VISITES A LA TORRE
DEL CAMPANAR
LLOC: Plaça de la Vila de Gràcia. ORGANITZA: Taller d’Histò-

ria de Gràcia Centre d’Estudis.
Del 15 al 21 d’agost
Matí, 11.00, 11.30, 12.00 i 12.30 hores
Tarda, 17.30, 18.00, 18,30 i 19.00 hores

LLOC: Plaça del Diamant. ORGANITZA: Taller d’Història de

Gràcia Centre d’Estudis.
Del 13 al 21 d’agost
18.00, 19.00, 20.00 i 21.00 h Visites guiades al refugi de la

plaça del Diamant, d’una hora aproximadament, preu 3
euros per persona.
Informació i reserva a la taula del Taller d’Història a la
mateixa plaça, cada tarda de 17.30 a 21.30 h. Cal inscriure’s abans.

Visita guiada en grups reduïts
de 5 persones i de 30 minuts de
durada, en les que se’n pujarà al
balcó del campanar, des d’on els
visitants podran descobrir a vista d’ocell la Gràcia desconeguda
que envolta la plaça de la vila,
preu 4 euros per persona.
Informació i venda d’entrades
a la taula de Taller d’Història de
Gràcia a la plaça del Diamant,
del 13 al 21 d’agost de 17.30 a
21.30 hores.
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DESCOBERTA DE LA
LA CASA VICENS A LA
PLACA EN HOMENATGE A
FESTA MAJOR DE GRÀCIA
ROSA MARIA ARQUIMBAU
DIJOUS 18 D’AGOST
12.00 h Descoberta de la placa d’homenatge a Rosa Maria
Arquimbau (Barcelona, 1909-1992) escriptora, periodista, feminista i sufraguista, instaŀlada al domicili on
va viure al carrer Gran de Gràcia, 70.
LLOC: Carrer Carolines, 20. ORGANITZA: Casa Vicens

LA RUTA GRACIENCA
DE SANT ROC

DIJOUS 18 D’AGOST
18.00 h El punt d’inici de la ruta es confirmarà un cop s’hagi
fet la inscripció. Enllaç reserva prèvia: https://forms.
gle/zaCaebJFDqMmnSoU9.
Ruta guiada per les diferents capelletes de Sant Roc
que hi han disseminades per la vila, amb una aproximació a la figura del sant, els orígens de la devoció a
Gràcia i el que ha representat i representa pels graciencs i gracienques. Aportant informacions sobre les diferents capelles de la vila, algunes d’elles inèdites, per
acabar debatent sobre l’autèntic patronatge de la Vila
de Gràcia. Visita a càrrec de Guillem Roma.

Enguany, la primera casa de Gaudí torna a obrir-se al barri
amb diferents activitats de festa major: descomptes en el
preu de les entrades, un premi especial pel carrer que ha sabut reproduir en el guarnit l’arquitectura i l’art de la temàtica
escollida, demostracions de l’elaboració de la icònica rajola
de clavellines de la Casa Vicens amb el mestre ceramista
Manel Diestre i tallers familiars perquè cadascú faci la seva
rajola de clavellines amb tècnica mixta sobre paper.
Descomptes per visitar la casa
La Casa Vicens celebra la Festa Major oferint un 25%
de descompte en la compra d’entrades del 15 al 21
d’agost amb el codi FMGRACIA25.
És una promoció vàlida només per compres realitzades al nostre web www.casavicens.org per les entrades:
Visita lliure, Visita guiada, Summer Vicens i SmileGaudí.
DILLUNS 15 D’AGOST
10.30 h Taller familiar a la placeta Sant Miquel.
12.30 h Taller familiar al carrer Ciudad Real.
DIMARTS 16 D’AGOST
10.30 h Taller familiar a la plaça del Nord.
11.00 h Demostració de la fabricació de la rajola de clavellines a la plaça de la Vila.
12.30 h Taller familiar al carrer Fraternitat de Dalt.
DIMECRES 17 D’AGOST
10.30 h Taller familiar al carrer Progrés.
11.00 h Demostració de la fabricació de la rajola de clavellines al carrer Mozart.
12.30 h Taller familiar a la Travessia Sant Antoni.
18.00 h Lliurament del Premi Casa Vicens Gaudí a l’acte de
lliurament de premis de la Fundació Festa Major.
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DIJOUS 18 D’AGOST
10.30 h Taller familiar al carrer Berga.
12.30 h Taller familiar a la plaça de la Vila.
DIVENDRES 19 D’AGOST
10.30 h Taller familiar al carrer Tordera.
12.30 h Taller familiar al carrer Puigmartí.
DISSABTE 20 D’AGOST
10.30 h Taller familiar al carrer Providència.
12.30 h Taller familiar al carrer Lluís Vives.
DIUMENGE 21 D’AGOST
10.30 h Taller familiar al carrer Mozart.
12.30 h Taller familiar al carrer Joan Blanques de Baix.

PUNT VERD TABUENCA
LLOC: Carrer de Guilleries, 24. ORGANITZA: Punt Verd
Tabuenca.

DILLUNS 15 D’AGOST
12.30 a 14.30 h Teràpia a quatre grapes, habilitats de gossos com a assistents terapèutics a càrrec de: Al perro
verde.
DIMARTS 16 D’AGOST
17.00 a 19.00 h Tasta, toca, olora, a càrrec de: APSOCECAT
Associació Catalana Pro Persones Sordcegues.
DIMECRES 17 D’AGOST
17.00 a 20.00 h Taller de màscares venecianes, a càrrec de:
Activijoc.
DIJOUS 18 D’AGOST
17.30 a 20.00 h Tens ànima d’artista? Vols experimentar
amb colors i formes envoltat de música? A càrrec de:
Activa la cultura.
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D.O. CATALUNYA
Ruta dels Vins de la D.O. CATALUNYA a la Festa Major de
Gràcia. A cada carrer, tasta un vi!
Durant els dies de Festa Major, pots tastar i conèixer un vi
DO Catalunya diferent a cada carrer! Tasta’ls tots i fes la
#RutaVinsDOCat. Si vols conèixer més sobre el món del vi,
la sommelier de la DO Catalunya guiarà un tast de cada vi,
en l’horari i dies següents:
DIMARTS 16 D’AGOST
19.00 h Plaça Rovira (blanc).
20.00 h Carrer Puigmartí (rosat).
21.00 h Carrer Perill (negre).
DIMECRES 17 D’AGOST
19.00 h Espai Tasta Gràcia-Jardins Manuel Torrente.
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DISSABTE 20 D’AGOST
19.00 h Carrer Berga (rosat).
20.00 h carrer Lluís Vives (blanc).
DIUMENGE 21 D’AGOST
19.00 h Plaça Poble Gitano (blanc).
20.00 h Carrer Ciudad Real (rosat).
21.00 h Carrer Mozart (negre).

Gaudeix del #vicatalà amb la #RutaVinsDOCat i participa en
el Concurs d’Instagram #Tastatradició amb la @DOCatalunya i @festagracia. Més informació als nostres canals!

FIRES

DIJOUS 18 D’AGOST
19.00 h Carrer Fraternitat de Dalt (blanc).
20.00 h Carrer Joan Blanques de Baix de tot (rosat).
21.00 h Carrer Providència (negre).
DIVENDRES 19 D’AGOST
19.00 h Carrer Joan Blanques de Baix (blanc).
20.00 h Placeta Sant Miquel (negre).

FIRA D’ARTESANS
DEL 14 AL 21 D’AGOST
12.00 a 24.00 h Una mostra d’articles artesans variats i
únics, venuts pels mateixos artesans i artistes. Tallers i
demostracions d’oficis.
LLOC: Plaça de la Virreina i plaça del Diamant. ORGANITZA:
Districte de Gràcia.
FIRA D’ATRACCIONS (INFANTIL)
DEL 12 AL 21 D’AGOST
LLOC: Els Jardinets de Gràcia
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UNA FESTA SOLIDÀRIA

FESTA MAJOR DE GRÀCIA
c. Alzina, 7-9
Espai Albert Musons
Dimarts 16 d’agost de 2022
De 10 a 14 i de 17 a 21 h
Has de portar un document identificatiu oficial
i no venir en dejú

DIMARTS 16 D’AGOST
De 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 21.00 h

Sang Blava. Gran donació de sang en el marc de la Festa
Major a l’Espai Cultural Albert Musons (c/Alzina, 9). ORGANITZA: Fundació Festa Major de Gràcia i Castellers de la Vila de Gràcia en coŀlaboració amb el Banc de Sang i Teixits.

LLIBRETES SOLIDÀRIES
Els usuaris i usuàries del projecte
Acció Solidària
són persones
amb problemes
de salut mental
que no viuen la
seva situació com
un fre a la solidaritat. No es conformen en ser receptores
de solidaritat sinó que volen donar ales a la seva capacitat d’ajuda. Per la Festa Major de Gràcia han enquadernat
llibretes de gran qualitat amb tela d’estampats africans
que es podran adquirir a totes les comissions de festa.
Tot el que es recapti d’aquesta venda serà per al projecte
Acció Solidària i els usuaris i usuàries que han realitzat
les llibretes decidiran a quins projectes solidaris, socials
i del tercer sector els volen destinar. Els ajudeu a ajudar?
Preu de la llibreta 5 euros.
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LA FESTA ACCESSIBLE, PER
UNA FESTA MÉS INCLUSIVA

Visites guiades i activitats
DIUMENGE 14 D’AGOST
19.00 h Pregó de la Festa Major de Gràcia, a càrrec de Carla
Carbonell, presidenta sortint de la Fundació Festa Major de Gràcia. Subtitulació del pregó en directe, traducció a la llengua de signes i emissió en Freqüència Modulada. Espai reservat per a persones amb mobilitat
reduïda i persones amb discapacitat auditiva.
DILLUNS 15 D’AGOST
12.30 h Teràpia a quatre grapes. Exhibició d’habilitats de
gossos de teràpia amb l’Associació Al Perro Verde.
Punt Verd Tabuenca (c/ Guilleries). Activitat gratuïta.
No cal inscripció prèvia
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DIMARTS 16 D’AGOST
10.00 h Paraula d’una nena negra. Activitat amb interpretació simultània en llengua de signes. Espai Bailèn. Activitat gratuïta. No requereix inscripció.
10.30 h Visites audiodescrites per a persones amb discapacitat visual als carrers de la Festa Major de Gràcia.
Veniu a passejar per alguns carrers guarnits de la Festa Major de Gràcia. Un audiodescriptor us acompanyarà
durant tota la visita i podreu tocar algunes decoracions
dels carrers i parlar amb les membres de la comissió de
festes. Punt de trobada a la plaça de la Vila davant de la
torre del rellotge. Requereix inscripció prèvia a subtil@
subtil.cat (places limitades atorgades per ordre d’inscripció). Activitat gratuïta.
10.30 h Visita audiodescrita pels carrers guarnits per a
persones amb discapacitat visual. La plaça de la Vila,
davant la torre del rellotge. Requereix inscripció prèvia
a subtil@subtil.cat (places limitades atorgades per ordre d’inscripció). Activitat gratuïta.
17.00 h Tasta, toca, olora. A càrrec d’APSOCECAT (Associació Catalana Pro Persones Sordcegues). Punt Verd Tabuenca (c/ Guilleries) Aquest taller permetrà endinsar-nos en l’experiència de les persones sordcegues a
través d’una experiència múltiple que ens ensenyarà a
apreciar la resta dels nostres sentits. Mentre els grans
participen en aquesta aventura els més petits gaudiran
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d’un taller per escriure el seu nom en braille. Activitat
gratuïta. No cal inscripció prèvia. A partir de +7 anys.
18.00 h Visita signada per a persones amb discapacitat auditiva al refugi antiaeri de la plaça del Diamant. Activitat amb interpretació simultània en llengua de signes.
Requereix inscripció prèvia a enric.interprete@gmail.
com (places limitades atorgades per ordre d’inscripció). Preu inscripció 3 €/persona.
DIMECRES 17 D’AGOST
13.15 h Minerva. Activitat amb interpretació simultània en
llengua de signes. Activitat gratuïta. No cal inscripció
prèvia.
18.00 h Lliurament de Premis Festa Major de Gràcia. LLOC:
plaça de la Vila (en cas de pluja a l’Escola Jujol). Subtitulació en directe, traducció a la llengua de signes i
emissió en Freqüència Modulada.
18.00 h Visita audiodescrita al refugi antiaeri de la plaça
del Diamant. Requereix inscripció prèvia a subtil@subtil.cat (places limitades atorgades per ordre d’inscripció). Preu inscripció 3 €/persona.
18.30 a 20.00 h Poker de Iaies. Activitat en llengua de signes.
Activitat amb interpretació simultània en llengua de signes. Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia.

DIJOUS 18 D’AGOST
10.00 h Visita cognitivament accessible a les festes de
Gràcia. Punt de trobada: la plaça de la Vila, davant la torre del rellotge. Visita adreçada a tothom amb especial
sensibilitat envers les persones amb autisme. S’oferirà
un document d’anticipació amb imatges i pictogrames.
Activitat gratuïta. Requereix inscripció prèvia a lleure.
aprenem@gmail.com (places limitades atorgades per
ordre d’inscripció).
10.00 h Ruta La Meva Barcelona “Les dones de Gràcia”.
Punt de trobada:
Visita feta per persones de l’entitat ATRA especialitzada amb problemes de salut mental. Activitat amb interpretació simultània en llengua de signes. Activitat
gratuïta. Requereix inscripció prèvia a 93.237.68.24
(Marisa/Carme) o grupatra@grupatra.org (places limitades atorgades per ordre d’inscripció).
12.00 h Ruta La Meva Barcelona “Els homes de Gràcia”
Punt de trobada: Jardinets de Gràcia. Davant Hotel
Casa Fuster. Visita realitzada per persones de l’entitat ATRA especialitzada en persones amb problemes
de salut mental. Activitat amb interpretació simultània en llengua de signes. Activitat gratuïta. Requereix inscripció prèvia a 93 237 68 24 (Marisa/Carme)
o grupatra@grupatra.org (places limitades atorgades
per ordre d’inscripció).
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ACTIVITATS ESPORTIVES

DILLUNS 15 D’AGOST
PEDALADA POPULAR
Inici: 10.00 h, passeig de Sant Joan - Travessera (Jardins).
Recorregut: Passeig de Sant Joan-Travessera, Escorial,
Providència, plaça Rovira i Trias, Rabassa, Sant Salvador,
Verntallat, Martí, Torrent de les Flors, Encarnació, Torrent
de l’Olla, Travessera de Gràcia, Bailèn, Còrsega, Jardinets,
Gran de Gràcia, Santa Rosa, Badia, Mateu, Torrent de
l’Olla, Montseny, Pere Serafí, Travessera de Gràcia, Torrent de l’Olla, Diluvi, plaça de la Vila de Gràcia. ORGANITZA:
Club Ciclista de Gràcia i Fundació Festa Major de Gràcia.

DIVENDRES 19 D’AGOST
17è TORNEIG D’ESCACS
LLOC: Carrer Ros de Olano, 9. ORGANITZA: Club d’Escacs Tres
Peons, Fundació Festa Major de Gràcia i Centre Moral de
Gràcia. El torneig constarà de partides ràpides a 5 minuts. Sistema suís, set rondes
amb un màxim de 83 jugadors. Inici: 10.00 h
Inscripció gratuïta: a www.trespeons.com.
DIVENDRES 19 D’AGOST
20è TORNEIG DE TENIS TAULA
LLOC: Centre Moral de Gràcia, carrer Ros de Olano, 9.
ORGANITZA: Centre Moral de Gràcia i Fundació Festa Major
de Gràcia. Inici: 10.00 h Categories: Infantil, masculina,
femenina i parelles (poden ser mixtes).
Inscripcions: fins al 17 d’agost de 2022 a
les 20.00 h a través de https://forms.gle/
ebiEUGaKoVnk6fA9.
DISSABTE 20 D’AGOST
1r TORNEIG DE DÒMINO
LLOC: Carrer Ros de Olano, 9. ORGANITZA: Centre Moral de
Gràcia, Fundació Festa Major de Gràcia i Associació de
Dòmino de Barcelona. Inici: 9.45 h. Inscripcions: de 9.00 a 9.30h, 20 euros per
participant. Infantil, 17.45 h. Inscripcions de
17.00 a 17.30 h gratuïta.
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EXPOSICIONS

Exposició Espai i Festa, de l’1 al 21 d’agost a La Violeta, Maspons, 6. ORGANITZA: Fundació Festa Major de Gràcia, Taller
d’Història de Gràcia centre d’Estudis i Centre de Cultura
Popular La Violeta (en l’horari d’obertura de l’equipament).
Exposició “Carrer Llibertat. 150 anys de guarnit”, una
exposició resum del llibre “Carrer Llibertat: 150 anys de
guarnit”, del 7 al 21 d’agost, a la seu de la Fundació Festa
Major de Gràcia, a l’Espai Albert Musons carrer Alzina, 9.
Exposició d’una selecció d’obres del 29è Concurs del cartell de la Festa Major de Gràcia 2022, del 7 al 21 d’agost,
a la seu de la Fundació Festa Major de Gràcia, a l’Espai
Albert Musons carrer Alzina, 9.

CONCURSOS

CONCURS DE PINTURA, URBAN SKETCH I PINTURA RÀPIDA
Tema: Els guarnits de la festa major i moments festius a
la Vila de Gràcia viscuts entre el 15 i el 21 d’agost. Dies de
celebració i lliurament d’obres: Del 15 al 21 d’agost. Lloc
de lliurament de les obres: Espai Albert Musons (c/Alzina,
9) de 17 a 21 h.
Lliurament de premis: Segona quinzena d’octubre.
Es torna a presentar el concurs de pintura, pintura ràpida
i per primer cop s’afegeix la categoria d’Urban Sketch. Pot
participar tothom i hi ha categories per a totes les edats.
Els premis econòmics arriben fins a 600 € i també hi ha
lots de material de belles arts i de material de la festa major. Consulta les bases
i la informació completa escanejant
el codi QR adjunt. ORGANITZA: Fundació
Festa Major de Gràcia.
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CONCURS DE FOTOGRAFIA
Tema: Els guarnits de la festa major i moments festius a
la Vila de Gràcia viscuts entre el 15 i el 21 d’agost. També
hi ha les mencions Can Musons a la foto més dolça, més
festera i més castellera. Dies de celebració: del 15 al 21
d’agost. Lliurament d’obres: En format digital des de
finals de setembre fins a mitjan octubre. Lliurament de
premis: Primera quinzena de novembre. Els premis econòmics poden arribar als 600 € així com material fotogràfic
cedit per Wonder Photo Shop Fujifilm. Consulta les bases
i la informació completa escanejant el
codi QR adjunt. ORGANITZA: Fund. Festa
Major de Gràcia i Taller d’Història de Gràcia. Amb suport de Castellers de la Vila
de Gràcia i Fed. de colles de Sant Medir.

CONCURS INSTAGRAM #RespectemElGuarnit

Fes-te una foto als carrers i places guarnits fent un cor
amb les mans. Comparteix-la a l’Instagram (has de tenir el
perfil obert) amb el hashtag #RespectgemElGuarnit i etiquetant a @fmgracia. Sortejarem un lot de productes de
marxandatge de la festa entre tothom que hi participi. Fins
el dia 21 d’agost. ORGANITZA: Fundació Festa Major de Gràcia.
CONCURS INSTAGRAM #somtresinus

CONCURS INSTAGRAM #festerspower

Feu-vos una foto suant la cansalada per la festa. Pugeula a l’Instagram i poseu-li el hashtag (heu de tenir el perfil
obert) i etiqueteu a @fmgracia. Fins el 15 d’agost. La foto
més original rebrà un lot de lot de vins de DO Catalunya!
ORGANITZA: Fundació Festa Major de Gràcia i DO Catalunya.

Fotografia les estones que passis amb els veïns i veïnes. La Festa Major de Gràcia ens permet tornar a ser
“tresinus” parlant de balcó a balcó amb el veïnat, petant
la xerrada al portal... Penja les fotografies a l’Instagram
amb el hashtag #somtresinus i etiquetant a @fmgracia.
Sortejarem un lot de productes de marxandatge i llibres
editats per la Fundació Festa Major de Gràcia Fins el 20
d’agost.ORGANITZA: Fundació Festa Major de Gràcia.
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En el temps
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