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Aquest any la Festa Major de Gràcia ce-
lebra el seu bicentenari, una efemè-
ride que ha generat i genera moltes 
preguntes, tant per part dels veïns de 

Gràcia com de fora, sobretot pel que fa als seus 
guarniments i altres coses més o menys impor-
tants vinculades a la festa.

Primer de tot i abans d’entrar en matèria, dir 
que l’evolució de la Festa Major de Gràcia va 
paral·lela també a l’evolució urbanística del seu 
territori. Una transformació de rural a urbana 
que es va apuntar en la dècada de 1790 i que va 
començar a materialitzar-se durant els primers 
anys del 1800. Una eclosió i transformació urba-
na que es va veure aturada entre el 1808 i el 1814 
per la Guerra del Francès.

Acabat el confl icte bèl·lic es va reemprendre 
de nou la urbanització de les diferents fi nques 
de Gràcia. Un canvi imparable de substituir els 
camps de conreus per carrers, places i edifi cis, 

200 ANYS DE LA FESTA 
MAJOR DE GRÀCIA!

i amb una població que no va parar de créixer, 
fi ns al punt de convertir-se en la novena ciutat 
d’Espanya en població el 1897, quan Gràcia es va 
reintegrar de nou a Barcelona.

Malgrat que hi ha diferents escrits que par-
len de l’inici de la festa d’una forma imprecisa, 
cal tornar a la Guerra de Francès per trobar els 
orígens de la festa gracienca d’una forma relata-
da i amb coherència.

Fins a aquest confl icte a extramurs de la 
ciutat, entre l'actual Gran Via i Aragó, hi havia 
el convent dels franciscans, on amb el pas del 

Veïns de la Riera 
Sant Miquel al costat 
d’una pianola en una 
imatge de l'any 1908.

Autor desconegut. 
AMDG, Col·lecció 

Carrer Gran

L’evolució de la Festa 
Major de Gràcia va 

paral·lela també a l’evolució 
urbanística del seu territori
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temps s’havien aixecat diferents cases al seu vol-
tant i que donaren forma a l’anomenat barri de 
Jesús, un indret que fi nalment va ser arrasat per 
l’exèrcit francès.

El 1817 Antoni Trilla, propietari de la masia 
que encara hi ha en peu avui al carrer Gran, va 
cedir la capella d’aquesta als frares franciscans 
perquè guardessin les poques coses que havi-
en pogut salvar del seu antic convent, mentre es 
construïa el nou on avui hi ha l’església de Santa 
Maria i Jesús de Gràcia.

A conseqüència del trasllat d’aquestes perti-
nences a Gràcia, el 15 d’agost de 1817 es va cele-
brar a can Trilla l’aplec que per la Mare de Déu 
d’agost s’havia fet cada any en el desaparegut 
barri i convent de Jesús.

Segons Francesc Curet al seu llibre Muralles 
enllà un dels volums que consta la seva obra Vi-
sions Barcelonines 1760-1860: “Cal retenir aques-
ta data, memorable en els annals de Gràcia, per-
què assenyala l’inici de la festa major gracienca 
en la diada de l’Assumpta”.

Amb el creixement urbà que va experimen-
tar Gràcia al llarg de tot el segle XIX, entre el 
1820 i 1823 la vila va assolir la seva primera in-
dependència municipal i la segona entre el 1850 
i el mes d’abril de 1897. En un territori en plena 
transformació, les noves urbanitzacions de ter-
reny rural no paraven, una d’aquestes fou la de 
1850 del joier Josep Rosell, que dóna nom de pe-
dres precioses als nous carrers i places, i al car-
rer principal, el d’Ample (avui Verdi). I és preci-
sament d’aquest carrer, on s’han acabat de cons-
truir les primeres cases, del que hi ha la primera 
referència escrita a la premsa sobre el guarni-
ment d’un carrer sencer, el 15 d'agost de 1862, i 
en la qual s’explica que els veïns del carrer Am-

El carrer de Torrijos 
guanyà el cinquè premi 
el 1960 amb un guarnit 

anomenat Carnaval negro.
Fotografi a de Ramírez. AMDG, 

col·lecció fons Ramírez
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ple, o de les Monges, pretenien tenir-lo guarnit i 
il·luminat durant dos dies i amb una programa-
ció en què hi fi guraven els jocs de cucanya per 
als infants, la música i el ball a l’aire lliure pels 
més grans, entre altres entreteniments.

Segons la premsa del moment els primers car-
rers guarnits s’aplegaven en els sectors de la vila 
més poblats, com a l’entorn dels carrers Ample, 
Providència i Alzina, arribant fi ns i tot al carrer 
Maignon, al voltant del carrer de la Riera de Sant 
Miquel, on també s'havia aixecat un envelat, o a 
la Gràcia antiga en carrers com Estrella (Martí-
nez de la Rosa), Culebra (Francisco Giner), Auro-
ra (Mozart), Fraternitat o Progrés, entre d'altres.

Aquests carrers van començar a canviar el 
guarniment fi ns aleshores fet només de bran-
catge i fl ora per anar introduint-hi pals, bande-
res, arcades, entre altres elements ornamentals, 

mentre a poc a poc s’encaminaven a una mena 
de guarniment més de l’estil que coneixem avui.

És també en aquests carrers de la part bai-
xa de Gràcia que l’any 1896 els veïns es planta-
ren i decidiren no celebrar la Festa Major, ja que 
molts dels seus veïns tenien familiars a la Guer-
ra de Cuba. Curiosament, aquesta va ser la darre-
ra festa major de la Gràcia Independent i el seu 
alcalde, que va voler mantenir la festa pels seus 

Segons la premsa del 
moment els primers carrers 

guarnits s’aplegaven en els 
sectors de la vila més poblats

Portalada del carrer 
Verdi del Mig, 

guanyador del segon 
premi l'any 1978 amb el 

guarnit Verdi-il·lusió.
Fotografi a de Josep 

Maria Contel. 
Arxiu JMC
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nassos, era Francesc Derch, el líder de la Revolta 
de les Quintes de 1870.

Al llarg de la història la participació dels car-
rers i places a la festa ha estat com les dents de la 
serra, amunt i avall, tot depenent de les circums-
tàncies. Una d’aquestes fou la Guerra Civil, de la 
que aquest any es compleixen 80 anys. Si bé la su-
blevació militar a Barcelona es va produir el 19 de 
juliol, la festa no es va suspendre ofi cial i defi niti-
vament fi ns el 4 d’agost de 1936, o sigui deu dies 
abans de la seva celebració, quan en assemblea 

general extraordinària, la Federació de Comis-
sions de Festes sota la presidència del conseller 
delegat del Districte vuitè senyor Mori Ballester, 
acordaren, donades les circumstàncies, suspen-
dre-les instant als carrers que, una vegada satis-
fets els deutes, els diners restants es destinessin 
a augmentar la subscripció proviudes i orfes de 
les víctimes caigudes en defensa de la República.

Amb l’arribada del franquisme la festa va conti-
nuar sense llibertats i sota els paràmetres d’aquest. 
El 1955, de fet, i poc després el 1956 ofi cialment, es 

Els assistents a la 
inauguració de l’envelat 

del Bicentenari, el 2 
de maig de 2017.

Fotografi a de Sergi 
Moriana. Fons FFMG
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va crear la Federación de Comisiones y Asociacio-
nes de la Fiesta Mayor de Gràcia, una nova entitat 
que tingué com a president Gaspar Ribé i Carbó, 
membre del carrer Benet Mercadé, així com tam-
bé el suport del cap polític del Districte, Joaquín 
Millán Lavín i que establí el seu domicili social a 
la seu de la Falange a la plaça Lesseps.

Amb l’aparició del Seat 600, les segones re-
sidències i la televisió, la festa va anar perdent 
adeptes. Malgrat que aquestes raons són de pes 
n'hi ha d'altres menys recordades com el paga-
ment d’autors, l'elevat consum de llum de la fes-
ta que patien els carrers organitzadors, així com 
també la poca sensibilitat municipal a l'hora de 
tallar els carrers per la festa, doncs la circulació 
dels cotxes era per a molts regidors un símbol de 
modernitat i progrés.

Mort el dictador Franco, la gent es va anar apro-
piant a poc a poc del carrer. El 1976 a Gràcia només 
van guarnir els carrers Fraternitat (Tordera-Tor-
res), Fraternitat (Siracusa-Tordera), Llibertat, Pro-
grés, Puigmartí (Milà i Fontanals-Torrijos), Puig-
martí (Torrent de l’Olla-Mare de Deu dels Desem-
parats) i l’envelat de la plaça del Sol. Una nova ex-
periència promoguda per l’Assemblea i Directors 
van portar a la plaça de la Virreina l’Operació Off  
Grec 76 amb diferents espectacles del Grec. El 1977 
l’Associació de Veïns de la Vila va apostar per fer 
festa a plaça de la Virreina amb una programació 
pròpia de la gent de Gràcia.

Aquest va ser el tret d’inici perquè gent de l’as-
sociació de veïns parlessin amb diferents perso-
nes i el carrer Verdi del mig tornés a guarnir el 
1978. Des d'aquesta data fi ns avui, la festa ha con-
tinuat, passant de Federació a Fundació el 2008 
i augmentant les colles de cultura popular. De 
la mateixa manera ha continuat en aquests dos 
anys adaptant-se a les circumstàncies de cada 
moment, intentant fent prevaldre sempre el seu 
caire veïnal.

Josep Maria Contel
President del Taller d’Història de 

Gràcia Centre d’Estudis

Al llarg de la història la 
participació dels carrers i 

places a la festa ha estat com les 
dents de la serra, amunt i avall
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La primera fotografi a que es conserva d’un carrer guarnit és de l’any 
1894. Es tracta d’una imatge del carrer de Culebra –avui, carrer de 

Francisco Giner– que mostra l’entrada del carrer a l’alçada del de 
Domènec. Els veïns d’aquest carrer, traient profi t del seu nom, van anar 

dissenyant guarniments amb motius exòtics durant uns quants anys.
Fotografi a de J. E. Puig. AMDG. Col·lecció CEG
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Dos-cents anys de la Festa Major de Gràcia, aviat és dit!
Des del mes de maig, l’envelat dels Jardinets de Gràcia aplega la tradició i la 
història de la festa, i al bell mig de l’agost acull les activitats musicals, teatrals, 
expositives i escolars de la Festa Major d’enguany, una Festa Major especial, 
que des de la Generalitat de Catalunya volem commemorar com cal.

D’ençà el 1817, data de la primera referència documentada de la festa, re-
gistrada en un aplec a Can Trilla, en honor de la Mare de Déu d’agost, Gràcia 
ha canviat molt, però l’esperit festiu, alegre, solidari, compromès i cívic dels 
graciencs i les gracienques s’ha anat perpetuant, adaptant-se als nous temps, 
però mantenint la idiosincràsia de la Vila, un barri amb una forta personalitat 
que se sent orgullós de la seva Festa, a la qual hi aboca grans esforços i de-
dicació, però que, alhora, li permet projectar-se arreu del país amb lluïment.

Aprofi tem, doncs, aquest bicentenari per gaudir plenament de la Festa Ma-
jor, per admirar els guarniments que el veïnat ha preparat amb entusiasme i 
il·lusió i per participar d’aquests merescuts dies d’esbarjo, gresca i diversió.

Molt bona Festa Major i per molts anys!

Ja tenim de nou aquí la Festa Major!
“Festa”, “Gràcia” i “estiu” són tres paraules que van juntes des de fa 200 anys 
i ens evoquen envelats i guarniments, balls i cercaviles, música i alegria... Du-
rant aquests set dies, Gràcia tornarà a engalanar-se per mostrar el millor de si 
mateixa, per recuperar el carrer com a espai democràtic de trobada i per rei-
vindicar, un cop més, aquest “ser de la Vila” que traspassa generacions i fron-
teres, perquè de Gràcia se n’és.

La Festa Major de Gràcia és l’expressió més autèntica d’aquest batec ciuta-
dà que ha caracteritzat la Vila a través de la seva història. Representa aquesta 
voluntat cooperativa que es refl ecteix en els guarniments, en les comissions 
de festes de carrer i en les expressions de cultura popular que ompliran places 
i carrers. Amb la Festa Major, Gràcia reivindica les seves arrels de vila popular, 
oberta a tothom i alhora orgullosa del seu passat obrer i menestral; un barri 
que lluita per preservar la seva identitat i que no es resigna a perdre el seu ve-
ïnat davant l’encariment dels preus del lloguer.

Gaudim i visquem la Festa Major al màxim, però fem-ho sempre des del 
respecte a tothom, i especialment vers els veïns i veïnes que durant mesos han 
estat treballant per organitzar activitats i guarnir els seus carrers, i obrir-los a 
tota la ciutadania.

A aquests veïns i veïnes, a la Fundació Festa Major de Gràcia i, en general, 
a tots els graciencs i gracienques, us vull donar les gràcies pel magnífi c regal 
que ens feu amb la vostra Festa Major, una de les expressions festives més an-
tigues i importants de tot Barcelona i de Catalunya.

La Festa Major de Gràcia ens convida i no hi podem faltar. Anem a la festa, 
sortim al carrer, admirem els guarniments i, sobretot, passem-nos-ho bé i gau-
dim d’una festa major lliure de comportaments masclistes i racistes. Fem de la 
corresponsabilitat i la convivència un tret distintiu de les nostres festes, dels 
nostres barris i de la nostra ciutat.

Felicitats per aquests 200 anys i molt bona festa a tothom!

Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat

 de Catalunya

Ada Colau i Ballano
Alcaldessa de Barcelona
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Gràcia és la vila que esdevé postal de les festes d’estiu. Gràcia són aquells car-
rers on conviuen els que hi han viscut tota la vida amb els nouvinguts i són, 
també, els que acullen els que hi són de pas o que hi han arribat per quedar-
s’hi. I la Festa Major de Gràcia és el moment de màxim esplendor d’aquest èxit 
col·lectiu de convivència i de projecte comú. Dos-cents anys després, continua 
sent l’exemple del model de societat que hem de tenir amb aquest esperit de 
convivència, cohesió i diversitat.

La dedicació dels veïns i veïnes per guarnir els carrers i engalanar els es-
cenaris i les places on s’hi passejarà, s’hi soparà a la fresca, s’hi ballarà i s’hi 
riurà és admirable i exemplar. El resultat, any rere any, és l’equilibri perfecte 
entre la tradició i la innovació. Un resultat inimaginable si no anés acompa-
nyat d’aquest esperit de superació tan necessari en la nostra societat.

Aquesta festa major en ple agost és una de les cites ineludibles del calen-
dari estiuenc perquè és una proposta de tots i per a tots, gràcies a la tasca de 
la Fundació Festa Major de Gràcia. El seu programa, divers i plural, convida a 
tothom a fer-se’l seu: des dels veïns de la plaça del Poble Romaní fi ns els de la 
plaça del Diamant –o la del Sol, o la del Nord... – sense excloure els que no són 
de la vila. Gaudiu-lo!

Bona festa major!

A Catalunya durant els mesos d’estiu es concentren gran part de les festes 
majors dels pobles i les ciutats. La Festa Major de Gràcia és una de les més 
singulars i destacades. Enguany, la celebració del seu bicentenari contribueix 
a donar-li, encara més, el gruix i la qualitat dels carrers guarnits com a imatge 
emblemàtica, i amb l’envelat, com a icona d’aquesta celebració.

I és així com els graciencs i les gracienques heu bastit una festa única. 
Amb la vostra imaginació i creativitat, feu possible que petits i grans puguem 
endinsar-nos a hologrames de fi ccions desconegudes i inimaginables. Ens 
porteu a mons múltiples durant els vespres d’estiu. La vostra és una feina cre-
ativa, i sobretot compartida, que ens empelta els valors de la bona convivèn-
cia. Un projecte col·lectiu que, sens dubte, demostra l’orgull de pertànyer a 
l’antiga vila.

Em plau felicitar la Fundació Festa Major de Gràcia, les associacions de 
veïns que hi col·laboren i totes les persones que contribueixen a fer que la set-
mana del 15 d’agost sigui un goig romandre a la ciutat.

Dolors Bassa i Coll
Consellera de Treball,

Afers Socials i Famílies

Lluís Puig i Gordi
Conseller de Cultura
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Em fa molta il·lusió donar la benvinguda a una edició tan especial de la Festa 
Major de Gràcia, la celebració del seu bicentenari! Una fi ta que posa de ma-
nifest la iniciativa dels graciencs i gracienques que han fet possible aquesta 
festa durant 200 anys, que s'ha transformat amb els canvis socials i culturals 
de cada moment, però que manté la identitat i l’essència del barri, en un esde-
veniment únic i popular.

Durant molts mesos, els veïns i veïnes han preparat col·lectivament, amb 
ganes i passió, els guarniments que formaran part dels carrers i les places, així 
com una programació incessant d’activitats que refl ecteixen la idiosincràsia 
d’un barri actiu i compromès. Gràcies a totes i tots els qui ho feu possible.

També vull posar de manifest el fet que anem consolidant els valors de la 
Festa, amb més iniciatives inclusives, i la incorporació en el programa d'actes 
d'un sistema d’audiodescripció innovador per apropar-la a les persones amb 
discapacitat visual. Avancem, també, en el compromís d'una festa més soste-
nible, amb l'estrena, per primera vegada, del got reutilitzable, que permetrà re-
duir de manera substancial els residus. La Festa se suma, de manera unànime, 
al conjunt d'accions i tolerància zero envers les agressions sexistes. 

Volem una festa per a tothom, per això cal que la gaudim des del respecte 
als guarniments, al barri i també als horaris de descans del veïnat. Celebrem 
el bicentenari amb la il·lusió del primer dia, l’empenta de les tradicions, la vi-
talitat del moment i, sobretot, l’esforç i el talent de tothom qui ho fa possible. 
Visca la Festa Major de Gràcia i visca el bicentenari!

Em plau molt saludar-vos i invitar-vos a la Festa Major de Gràcia, l’any del bi-
centenari. Com a president del Districte, i com a gracienc d’adopció i per vo-
cació, vull destacar la importància d’aquesta data, expressar-vos l’orgull que 
sento de formar part d’aquesta vila acollidora i oberta, implicada i vital.

Aquest any, més que mai, us convido a celebrar amb nosaltres l'esclat 
d´alegria i d’il·lusió que representa la Festa Major, a participar en el munt 
d'activitats que s’hi han programat, i a visitar l'envelat als jardinets de Gràcia, 
icona arquitectònica que ara recuperem.

Gràcia atrapa, enamora i satisfà a tothom que es deixi implicar en un 
projecte col·lectiu en marxa, vital, emprenedor. Per això s’hi viu d’una ma-
nera especial la festa, per això s’hi expressen, des de l’activisme i l’inconfor-
misme, moltes propostes per una societat millor, més justa i fraterna, i per 
un entorn més habitable.

Per acabar, us reitero la invitació a fer festa, a ser part integrant de la 
Festa Major de Gràcia, en el seu bicentenari, a contribuir que tingui èxit i 
esdevingui, un any més, una gran demostració lúdica de civisme i de sentit 
comunitari.

Gràcies a totes i tots els qui feu possible Gràcia i la seva Festa Major! Vis-
ca el bicentenari! I visca Gràcia!

Eloi Badia i Casas
Regidor del Districte de Gràcia

Gerard Ardanuy i Mata
President del Districte de Gràcia
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Amics i amigues,
Benvinguts a la Festa Major de Gràcia! I aquest any, per 200 vegades!
1817 - 2017.
200 anys de tradició
200 anys de cultura
200 anys de guarnit
200 anys de cohesió
200 anys de participació
200 anys després seguim aquí, fent Festa Major!

Com cada any, quan ens apropem a aquestes dates, el temps s’escurça, la 
feina pressiona, les corredisses augmenten i els nervis s’accentuen, pensant 
en què tot estigui apunt pel dia 15. Però, a més, aquest any és especial. Molt 
especial diria jo, ja que ens permet retre un homenatge sincer a totes aquelles 
persones que durant 200 anys han treballat per la nostra Festa Major.

Indubtablement la Festa Major de Gràcia va de persones. Sense el temps, 
les ganes, l’esforç, la feina i la il·lusió dels festers de cada carrer, res de tot això 
seria possible. Per tant, volem dir ben alt i ben clar que aquest bicentenari és 
un reconeixement a tothom que ha estimat i estima la Festa Major.

Així doncs, enguany tenim l’excusa perfecte per retre homenatge a tota 
aquesta gent, passada, present i futura, que són l’ànima de la Festa.

Per tant, més que mai us donem a tots la benvinguda i us volem convidar 
a que gaudiu de la Festa Major de Gràcia amb nosaltres.

Que participeu de les activitats dels carrers, que balleu sota la llum dels 
fanalets i sobretot, que quedeu embadalits amb els nostres guarnits. A més, 
enguany aprofi teu per gaudir d’aquelles activitats del bicentenari que us faran 
reviure algun moment del passat de la Festa Major. Descobriu-les!

Per nosaltres, que treballem tot l’any amb esforç i molta il·lusió el millor 
regal són els vostres elogis als guarnits. Les felicitacions, el reconeixement a 
la feina feta per petits i grans, les peticions de peces de guarnit com a records… 
res ens fa més feliços que es reconegui allò que ens ha distingit tants anys i ho 
ha de seguir fent, el nostre guarnit.

Una de les essències de la Festa Major és compartir. Compartir el temps i 
l’espai en la creació d’aquest art efímer que tan estimem. Aquest any, més que 
mai, volem compartir amb vosaltres la celebració de la nostra Festa en el seu 
200 aniversari.

I com sempre, esperem que totes aquelles persones que vingueu us sentiu 
la Festa també com a pròpia, l’estimeu, cuideu i respecteu com ho fem nosal-
tres.

Per mi és un honor compartir la Festa Major amb tots vosaltres en un any 
tan especial com aquest.

Us emplaço a que vingueu, participau, gaudiu i sobretot respecteu la nos-
tra Festa. L’esforç de tot un any que compartim amb reconeixement pel passat 
i visió de futur.

Carla Carbonell i Cortés
Presidenta de la Fundació

Festa Major de Gràcia
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  Fundació Festa Major de 
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 Telèfon: 93 459 30 80
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Ràdio Gràcia a la Festa 107.7 FM
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Roger de Gràcia i Agnès Busquets, comunicador i ac-
triu i veïns de Gràcia, seran els encarregats de llegir 

el pregó de la Festa Major 2017, la festa del Bicentenari.

Què els ha semblat ser escollits pregoners de la Fes-
ta Major?
Roger de Gràcia: Un plaer i un honor donat que la meva 
vinculació amb Gràcia és de tota la vida, com la dels meus 
avis i la dels meus pares. La veritat és que em fa una il·lusió 
molt especial, sortir al balcó i poder formar part d’aquesta 
festa que des de baix sempre ha estat meva, i ara ser aquí 
dalt em fa una il·lusió molt especial.
Agnès Busquets: Com a gracienca adoptiva, l'única cosa 
que puc afegir és que malgrat no ser casa meva, el fet que 
et reconeguin està molt bé. Ara gairebé fa més anys que 
visc a Gràcia que a Tarragona, cosa que em fa sentir molt 
de la vila. Però inicialment la proposta em va sorprendre, 
ja que pensava que només s’escollia a gent d’aquí, així 
que malgrat ser forastera al fi nal he estat acceptada dins 
del clan gracienc i això fa molta il·lusió.

Quins són els seus primers records de la festa?
RdeG: Jo recordo anar-hi amb la meva àvia, que havia vis-
cut tota la vida al carrer Vilafranca amb Providència. El 
primer record que tinc és el d’anar a veure els carrers i 
després el record més potent és el d’anar a escoltar les 
havaneres, seure allà i pensar que era una mica avorrit 
però que estava bé. Més tard, evidentment, descobrir que 
hi havia altres coses a part de les havaneres, la qual cosa 
em va alegrar bastant.
AB: Jo les vaig descobrir tard, fi ns que no em vaig instal-
lar defi nitivament aquí, i d’això fa uns 15 anys o una mica 
més, per mi va ser una cosa a l’inversa, ja que les vaig viure 
directament nocturnes. Es feien molts concerts i veies els 

carrers decorats, però els veies a les fosques, fi ns que un 
temps després es va girar la truita, tot descobrint la festa de 
dia. Ara que tenim el nen la visc encara més de dia. Un dels 
records més divertit que tinc és d’abans de néixer el Pep, 
vaig quedar segona en un concurs d’Scrabble que organit-
zava el carrer de Joan Blanques, cosa que em va fer molta 
il·lusió. Per mi és un record molt entranyable.

Què els agrada més de la festa?
RdeG: El més interessant de la festa és el treball en equip. 
El fet que tota aquesta feina l’han realitzat tots els volun-
taris i tota la gent de tots els carrers durant tantes ho-
res, posant tanta voluntat i tanta il·lusió, és el que més 
m’agrada. Després el que passa amb la música i el dia a 
dia de la nit, sí, està molt bé, és maco, però el que és més 
entranyable és aquesta feina de tot un any preparant una 
cosa perquè desprès llueixi. I llueix moltíssim.
AB: Estic d’acord amb el Roger, potser ho diré des d’un 
punt de vista estètic, a part de valorar el que és aquest 
treball en equip, que de cop i volta el barri es transformi, 
s’ompli de color, de formes i que la gent, tot i els allaus 
de visitants que hi ha, ho respecti està molt bé. També és 
una cosa que de tant en tant dius, no podríem ser tot l’any 
igual, però que la gent sàpiga respectar una mica la tena-
citat, la paciència i l’amor que han posat els altres, això és 
com a molt sorprenent.

Què tenen previst per al pregó?
RdeG: No es pot dir, és tot ultra secret, hi ha un document 
guardat en una caixa forta, en una 'fosa abisal' a 6.000 me-
tres sota terra i no es pot dir absolutament res.
AB: Jo no sé ni on té la fosa. Imagina't!!!!

Per Josep Maria Contel

ENTREVISTA A ENTREVISTA A 
ROGER DE GRÀCIAROGER DE GRÀCIA
I AGNÈS BUSQUETS, I AGNÈS BUSQUETS, 
PREGONERS DEPREGONERS DE
LA FESTA MAJOR LA FESTA MAJOR 
DE GRÀCIA 2017DE GRÀCIA 2017
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La il·lustradora i dissenyadora gràfi ca Teresa Calbó 
Angrill, nascuda al barri de La Salut i veïna del Gui-

nardó, va ser la guanyadora del 24è Concurs del cartell de 
la Festa Major de Gràcia 2017, organitzat per la Fundació 
Festa Major de Gràcia.

Per què va decidir presentar-se al concurs del cartell 
de la Festa Major?
M’agrada presentar-me als concursos de cartell, sobretot 
perquè em sento més lliure a l'hora d’el·laborar una pro-
posta, lluny de les exigències d’un client. És més difícil ja 
que estàs sola davant de moltes idees i tu has de decidir 
quina tries fi nalment.

Què representa el seu cartell?
Que darrera de totes les activitats de la festa hi ha les 
persones de Gràcia que les fan possibles. Paral·lelament, 
en celebrar-se en aquesta edició els 200 anys, vaig voler 
fer un cartell que ens traslladés al passat, a la tradició 
de la festa, a través de les diferents imatges que la re-
presenten.

Quines són aquestes imatges i per què?
Està plantejat com si fos una auca, on cada imatge explica 
una història, hi ha des dels festers pintant, retallant i amb 
una escala guarnint un carrer, fi ns als jocs infantils tradi-
cionals, passant pel ball, la música, els balcons guarnits, 
-un cosa que vaig voler remarcar-, els diables, els gegants, 
i sobretot el campanar de la vila, que situa aquestes peti-
tes històries a Gràcia.

I... el toc de rajola antiga?
Sorgí estudiant diferents rajoles provinents del segle XIX 
que explicaven ofi cis o processos, com el del vi o el del pa, 
i que em van agradar força. En aquest punt vaig donar-li 
una mica la volta, fent un dibuix més actual i adaptant-lo 
al format del cartell i incloent-hi a més les diferents cites 
que fan referència a la festa.

Què li ha semblat guanyar aquest premi?
Primer una gran sorpresa, em va fer molta il·lusió, -mal-
grat no viure a Gràcia, encara que sí hi tinc tota la família. 
Segon pel que representa la festa major pels graciencs, jo 
en sóc una. Finalment perquè es tracta de la celebració 
del bicentenari de la festa.

Com va sorgir el seu interès pel disseny?
El dibuix i el disseny han anat sempre amb mi, de petita 
m’agradava molt dibuixar. Al poc temps la professora de 
dibuix de l’escola Rius i Taulet va parlar amb el meus pa-
res per orientar-los de la meva vocació i als catorze anys 
entrava a la Llotja.

Ha guanyat algun altre premi?
Quan tenia dotze anys vaig guanyar un premi de dibuix 
del programa “Jovenívol” de Ràdio 4. Després d’adulta 
un de la Marató de Barcelona, a banda de quedar fi nalis-
ta en altres. Fa un parell d’anys vaig guanyar també un 
de Mans Unides.

Per Josep Maria Contel

ENTREVISTA A TERESA CALBÓ ANGRILL, ENTREVISTA A TERESA CALBÓ ANGRILL, 
AUTORA DEL CARTELL DE LA FESTA MAJORAUTORA DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR
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Mikko Savikko, nascut a Finlàndia i veí de Gràcia, és 
l’organitzador des de fa una dècada dels diferents 

campionats de Futis que organitzen molts carrers i places 
de la Festa Major cada any.

Quan vas arribar a Gràcia?
A començament dels anys vuitanta vaig fer un viatge a 
Màlaga, on vaig conèixer a una noia d’allà que treballava 
a Barcelona a l’hospital de l’Esperança. Amb el temps, el 
1982 durant el Mundial de Futbol, començàrem a sortir 
formalment i fi nalment el 1984 ens casàrem a l’església de 
La Salut, establint residència a Gràcia.

Com han anat aquests anys a Gràcia?
La vila ha anat canviant, s’ha modernitzat. Poc a poc he 
anat relacionant-me amb la societat de Gràcia fi ns arribar 
a organitzar els campionats de Futis (Futbol en fi nlandès) 
en diferents carrers i places de la festa.

D’on ve el Futis?
És un joc que vaig inventar el 1973 al meu país, jugant 
amb uns soldadets. Més tard, a partir del mundial de 1974, 
sortiren els Footballers i els nens de tot el barri els van 
començar a comprar, organitzant al menjador de casa me-
va aquell mundial de forma domèstica entre amics. Cada 
any ens reunim un dia per jugar un campionat, encara.

I a Barcelona?
Inicialment va ser entre familiars mentre cercava alguna 
empresa que volgués produir el joc. Malauradament en 

aquest sentit no he tingut massa sort a l'hora de trobar un 
fabricant de joguines per produir aquest joc.

Quan va començar a Festa Major?
Bé, el 1984 descobrí la festa, que vaig gaudir en diferents 
ocasions com a públic fi ns el 2007. L’any següent, el 2008, 
en col·laboració amb els carrers Providència, Joan Blan-
ques de Dalt, Llibertat i Fraternitat començàrem a orga-
nitzar els primers campionats. Després d’aquesta expe-
riència avançàrem en la preparació, amb la fi nalitat que 
els campionats poguessin sortir al programa ofi cial de la 
festa. Ara cada any organitzo el campionat en uns dotze 
carrers o places.

Com ha anat l’experiència?
Ha estat molt interessant i positiva, és una activitat fa-
miliar i he quedat sorprès per la quantitat de nens que 
vénen a jugar.

I el joc com funciona?
Es juga amb fi gures rígides de futbolistes que amb la pea-
nya polsen la “pulga”, una fi txa de parxís que es desplaça 
i que pot impactar en els jugadors como si rematessin, si 
no la toca ningú la llança el jugador que la té més aprop. 
Els partits es juguen amb àrbitre i té una durada de 20 mi-
nuts, 10 per part. Pel que fa als resultats, el màxim pot ser 
de 13 a 0, no obstant, el més normal és de 2-0, 3-1, empats, 
bé, com el futbol tradicional.

Per Josep Maria Contel

ENTREVISTA A MIKKO SAVIKKO ENTREVISTA A MIKKO SAVIKKO 
ORGANITZADOR DEL CAMPIONAT DE FUTISORGANITZADOR DEL CAMPIONAT DE FUTIS
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L’Art de guarnir el carrer. La construcció col·lectiva 
i imaginativa de l’efímer
És una exposició comissariada per Josep Maria Con-
tel que mostra l’evolució dels guarniments de Gràcia 
durant la Festa Major des de 1862, quan les veïnes i els 
veïns de la vila van començar a decorar carrers i places 
amb les enramades, fins avui, en què les ornamentaci-
ons s’han convertit en grans escenifacions que se supe-
ren any rere any.

La Festa Major, que aquest 2017 celebra el bicente-
nari, i els guarniments són el resultat de la feina d’un 
grup de persones, les festeres i els festers, que cada any 
construeixen un somni col·lectiu que omple carrers i 
places durant ben pocs dies però que es manté en el 
cor de la gent durant la resta de l’any.

Amb tres itineraris: Els guarniments i les seves te-
màtiques, Els festers i La festa, dos cents anys de fets.

Envelat del Bicentenari (Jardinets de Gràcia) fins el 13 d’agost de 
10.00 a 22.00 h del 14 al 21 d’agost de 10.00 a 24.00h.

Guarnir el món de festa – Espai urbà Espai humà – 
Gràcia, València, Lisboa, Medellín
És una exposició que proposa un recorregut emocional 
comparatiu per l’espai urbà que la festa transforma en 
espai humà en ciutats com Barcelona, València, Lisboa 
o Medellín.

La mostra presenta instantànies fotogràfiques, ve-
ritables documents etnogràfics i audiovisuals que són 
el testimoni de passions, sentiments i solidaritats ge-
neralitzades capaces de transformar la percepció dels 
sentits de qui viu la festa. En els diferents àmbits tro-
bem plantat un ninot de falla i objectes representatius 
de cada lloc.

Gràcia, amb la seva Festa Major d’agost; València, 
amb les Falles de Sant Josep; el barri d’Alfama, de Lis-
boa amb les festes de Santo António; Medellín, «la más 
educada», amb l’emotiu Desfile de Silleteros de Santa 
Elena durant la Feria de las Flores.

Palau de la Virreina, La Rambla, 99, del 7 d’agost a l'11 de setembre.

DUES EXPOSICIONS PER DESCOBRIR DUES EXPOSICIONS PER DESCOBRIR 
LA FESTA MAJOR DE GRÀCIALA FESTA MAJOR DE GRÀCIA

Amb motiu del Bicentenari 1817 - 2017 de la Festa Major de Gràcia, la Fundació Festa Major de Gràcia ha organitzat 
dues exposicions sobre aquest fet festiu, que romandran obertes durant el mes d’agost a l’envelat del Bicentenari, 

als Jardinets de Gràcia, L’Art de guarnir el carrer - La construcció col·lectiva i imaginativa de l’efímer, i al Palau de la 
Virreina, a les Rambles, Guarnir el món de festa - Espai urbà, espai humà. Gràcia, València, Lisboa, Medellín.
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DILLUNS DILLUNS 1414 D’AGOST D’AGOST
18.00 h Toc d’inici, amb els músics de les colles de 

cultura. Itinerari: La Violeta, Maspons, Xiquets de 
Valls, Mariana Pineda, plaça de la Vila. ORGANITZA: 
Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia.

18.15 h Tabals i gralles d’inici de Festa, a la plaça de 
la Vila on s’intrepretarà el Timbgrallers. ORGANIT-

ZA: Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia.

19.00 h Pregó de la Festa Major de Gràcia, a càrrec 
d’Agnès Busquets i Roger de Gràcia. Acte amb 
servei de llengua de signes. ORGANITZA: Districte 
de Gràcia i Fundació Festa Major de Gràcia.

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

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
08.00 h Matinades de Gralles, recorregut dels gra-

llers i tabalers per diferents carrers i places guar-
nits de la vila. Sortida de la plaça de la Vila de 
Gràcia. ORGANITZA: Coordinadora de Colles de 
Cultura de Gràcia.

08.30 h Matinades de Foc. Amb la participació dels 
Trabucaires de Gràcia, la Vella de Gràcia, el 
Drac de Gràcia, la Diabòlica de Gràcia i la Malè-
fi ca del Coll. Despertaran el barri en un recorre-

gut per les diferents places. Sortida de la plaça 
Revolució, Ramón y Cajal, Torrijos, Pl. Virreina, 
Astúries, Torrent de l’Olla, Jaén, Leopoldo Alas, 
Virtut, plaça del Sol, Xiquets de Valls, Mariana 
Pineda, plaça Vila de Gràcia. ORGANITZA: Coordi-
nadora de Colles de Cultura de Gràcia.

11.00 h Seguici d’autoritats. Acompanyament de les 
colles de cultura popular a les autoritats cap a la 
missa de Festa Major. Sortida des de la plaça de 
la Vila. ORGANITZA: Districte de Gràcia amb la col-
laboració de la Coordinadora de Colles de Cul-
tura de Gràcia.

11.30 h Missa de Festa Major. Missa cantada amb la 
coral de Sant Francesc i la participació de les co-
lles de cultura a la parròquia de Santa Maria i Je-
sús de Gràcia, carrer de Gràcia, 3.

12.30 h Repic de campanes de Festa Major, al sortir-
de l’ofi ci repic de totes les campanes de les dife-
rents esglèsies de la vila en commemoració del 
Bicentenari de la festa.

13.00 h Matí de Festa Major amb la participació de 
les colles Trabucaires de Gràcia, Geganters de 
Gràcia, Gegantons de la Fundació, Bastoners de 
Gràcia, Bastoners de Barcelona, Malsons de la 
Vella, Escuats de la Malèfi ca del Coll, Vella de 

Com és tradició les colles de cultura popular de Gràcia tornaran a omplir les places i car-
rers de festa amb les seves cercaviles, castells i correfocs. Activitats de la cultura tradici-
onal i popular, que cada cop són més presents i actives a la vila.

ACTIVITATS POPULARS



Gràcia, Atzeries la bèstia de la Vella, Drac de 
Gràcia, Diabòlica de Gràcia, Malèfi ca del Coll, 
Drac Gaudiamus i Castellers de la Vila de Grà-
cia. Sortida des del Pla de Nicolàs Salmeron, car-
rer Gran, Goya i plaça de la Vila. ORGANITZA: Dis-
tricte de Gràcia i Coordinadora de Colles de Cul-
tura de Gràcia.

18.00 h XIX Cercavila de Cultura Popular. ORGANIT-

ZA: Fundació Festa Major de Gràcia i Coordina-
dora de Colles de Cultura de Gràcia. Amb la par-
ticipació de Trabucaires de Gràcia, Trabucaires 
Carrasquets de Torrelles de Llobregat, Trabucai-
res de Santa Coloma de Gramanet, Trabucaires 
de Sant Andreu, Trabucs Sant Antoni, Federació 
de les Colles de Sant Medir, Kabum, Geganters 
de Gràcia, Capgrossos de Gràcia, Gegantons 
de la Fundació, Gegantó Torres, Bastoners de 
Gràcia, Bastoners de Montblanc, Bastoners Els 
Blaus de Granollers, Bastoners de Barcelona, Es-
cuats de la Malèfi ca del Coll, Malsons de la Ve-
lla, Malèfi ca del Coll, Drac Gaudiamus, Vella de 
Gràcia, Atzeries la bèstia de la Vella, Diabòlica 
de Gràcia, Drac de Gràcia, Mulassa Feixuga del 
Vendrell i Castellers de la Vila de Gràcia. Inici 
a la cruïlla del carrer Gran de Gràcia amb San-
ta Àgata. Gran de Gràcia, Travessera de Gràcia, 
Torrent de l’Olla, Diluvi i fi nal a la plaça de la Vi-
la de Gràcia.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
10.30 h Estrena de les noves fi gures dels gegan-

tons de la Fundació Festa Major de Gràcia, en 
Torradet i Gresca, a la plaça de la Vila. A con-
tinuació, sortida en cercavila de Sant Roc des 
de la plaça de la Vila amb Geganters de Gràcia, 
Trabucaires de Gràcia, Gegantons de la Funda-

ció, Gegantó Torres, Bastoners de Gràcia i Cas-
tellers de la Vila de Gràcia. 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 
situada a la cantonada dels carrers Llibertat amb 
Fraternitat. Pilar d’ofrena fl oral i ball de les colles 
de cultura popular participants. Organitza: Funda-
ció Festa Major de Gràcia i Coordinadora de Co-
lles de Cultura de Gràcia.

12.00 h Reconeixement als carrers guarnits, a les 
entitats col·laboradores i a les institucions, a la 
sala d’actes de la seu del Districte de Gràcia. OR-

GANITZA: Fundació Festa Major de Gràcia i Dis-
tricte de Gràcia.

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

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
18.00 h Lliurament de Premis del Concurs de Car-

rers Guarnits, a la plaça de la Vila. Acte amb 
servei de llengua de signes. Organitza: Fundació 
Festa Major de Gràcia.

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

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
19.30 h Baixada del Pilar Caminat dels Castellers de 

la Vila de Gràcia, des de la plaça del Sol a la plaça 
de la Vila.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
17.30 h Pilars al carrer Xiquets de Valls.
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18.00 h Diada Castellera de Festa Major, a la plaça 
de la Vila, amb Xiquets de Reus, Castellers de Vi-
lafranca i Castellers de la Vila de Gràcia.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
10.00 a 13.00 h Passejada de gegantons. Sortida de la 

plaça de la Vila, Mozart, Jesús, Gran de Gràcia, 
Luis Antúnez, Vic, Sant Cristòfol, plaça de la Lli-
bertat, Berga, Rambla del Prat, Gran de Gràcia, As-
túries, Travessia de Sant Antoni, Sant Joa quim, 
Maspons, Sant Joaquim, Travessera de Gràcia, 
Matilde, plaça de la Vila. ORGANITZA: Fundació Fes-
ta Major de Gràcia i colla de Geganters de Gràcia.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
20.30 h Tabalada infernal adulta i infantil. Grups de 

tabalers de les colles de foc en un recorregut pels 
carrers del barri. Inici: plaça Vila de Gràcia. Organit-

za: Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia.

21.30 h Versots infantils i adults a la plaça de la Vila.

22.30 h Lluïment a la plaça de la Vila i inici del Corre-
foc. Amb les colles: Malsons de la Vella, Diables de 
Molins, Escuats de la Malèfi ca del Coll, Banyetes 
d’Horta, Drac de Gràcia, La Bestia de Parets, Ve-
lla de Gràcia, Ball de Diables de l'Arboç, Atzeries 
la bèstia de la Vella, Dracs de Canyelles, Diabòli-
ca de Gràcia, Diables de Sant Andreu, Malèfi ca del 
Coll, Diables del Vi d’Alella, Drac Gaudiamus, La 
Fumera de Badalona. Sortida de la plaça de la Vila 
de Gràcia, Sant Domènec, Sant Pere Màrtir, Pere 
Serafí, Ros de Olano, Torrent de l'Olla, de l'Or, Ver-
di, Perla, Torrijos, Travessera de Gràcia, Torrent de 
l'Olla, Diluvi. ORGANITZA: Districte de Gràcia i Coor-
dinadora de Colles de Cultura de Gràcia.

24.00 h Lluïment fi nal a plaça de la Vila i fi nal del 
Correfoc.
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PRECAUCIONSPRECAUCIONS
PER ASSAJOS ACTUACIONS CASTELLERESPER ASSAJOS ACTUACIONS CASTELLERES
Us animem a participar afegint-vos a les pinyes. Us de-
manem que us treieu ulleres, rellotges i polseres, que 
mantingueu els caps avall i seguiu les indicacions dels 
castellers.

PER ACTUACIONS DE TRABUCAIRESPER 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 
el actes en els quals participin els trabucaires.

PER AL CORREFOCPER AL CORREFOC
Per a les persones participants:
• Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb màni-
gues i pantalons llargs.
• Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i ta-
par-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 so-
rolls de les explosions pirotècniques.

• Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de 
sanitat.
• Respectar les fi gures de foc, els seus portadors i els 
músics.
• Adoptar una actitud correcte amb els diables i no obs-
taculitzar el pas ni fer-los caure.
• Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
• Assabentar-se abans de l'inici del recorregut del corre-
foc i dels punts d'assistència 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 metàl·lics o persianes en els edifi -
cis que en disposin.
• Protegir els vidres de les fi nestres, portes i aparadors 
amb cartrons 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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GUARNIMENT DEL GUARNIMENT DEL 
CARRER GRAN DE CARRER GRAN DE 
GRÀCIAGRÀCIA

 Fruit de la crida ciutadana que va realitzar la Funda-
ció Festa Major de Gràcia el març de 2016, va sorgir la 
proposta de guarnir de nou el carrer Gran de Gràcia, 
tal com ja s’havia fet fa dècades. Un projecte que fi nal-
ment s’ha pogut dur a terme gràcies a la col·laboració 
del Districte de Gràcia, de l’Associació de Comerciants 
del Carrer Gran de Gràcia i amb col·laboració dels 
alumnes de disseny de l’Escola Massana, de l’Institut 
Europeu del Disseny i de molts nens i nenes de les es-
coles de Gràcia que durant el mes de maig i juny vi-
sitaren l’Envelat del Bicentenari, participant en els di-
ferents tallers que es van organitzar per elaborar els 

Aquest any l’actiu de la Festa Major de Gràcia, són 
vint i dos carrers i places guarnides, espais d’una festa 
bicentenària, que té en els guarniments elaborats pels 
seus veïns el punt d’interès tradicional més important, 
a l’omplir durant aquests dies els carrers de la Vila 
d’il·lusió, d’imaginació i d’enginy.

CARRERS GUARNITS

elements, que fi nalment confi guren el tram central del 
guarniment del carrer Gran de Gràcia. La decoració 
està inspirada en els penons dels anys trenta del se-
gle XX que vol retre un homenatge als primitius orna-
ments vegetals i fl orals de la festa.

TORNEN LES TORNEN LES 
ENRAMADES AL ENRAMADES AL 
CARRER “CULEBRA” CARRER “CULEBRA” 
FRANCISCO GINERFRANCISCO GINER

 L’origen antic i bàsic dels espais festius són les en-
ramades d’origen vegetal. A Gràcia el 1850, el recent 
estrenat Ajuntament de la Vila va convidar a guar-

GUARNIMENTS ESPECIALS DE LA GUARNIMENTS ESPECIALS DE LA 
FESTA MAJOR DEL BICENTENARIFESTA MAJOR DEL BICENTENARI

Veïns del carrer de Fraternitat de Dalt guarnint, el 1935.
Fotografi a de Josep Barrillón Paradell. Fons Núria Barrillón Pi

Ornamentació del carrer Gran de Gràcia durant la Festa Major de 1935.
Autor desconegut. AMDG. Col·lecció CEG



SI T’AGRADA EL GUARNIT, CUIDA’L!
L’element principal de la Festa Major de Gràcia que li dóna 
la seva singularitat i que la converteix en Festa Tradicional 
d’Interès Nacional és el guarniment i les diferents peces que 
el configuren. I preservar la seva conservació és una tasca 
tant dels veïns com dels visitants. Si desitgeu alguna peça 
d’un guarnit demaneu-la als responsables dels carrers i places 
i recolliu-la el dia 22 d’agost. Així tothom gaudirà tots els dies 
de la festa com tu.

DAAAL!!DAAAL!!

uee 

ccess 
iiieeess 

nir balcons i frontis de les cases per celebrar aquella 
festa major. No va ser fi ns dotze anys després que, en 
plena urbanització del carrer Ample (Verdi avui), els 
veïns acabats d'arribar a aquest carrer el començaren a 
guarnir amb elements vegetals.

Una pràctica que es va estendre a començament 
dels anys trenta del s.XX, com és el cas del carrer de 
Fraternitat entre Tordera i Siracusa el 1935.

Per recuperar i donar a conèixer el que són les enra-
mades, la Fundació de la Festa Major de Gràcia va de-
manar a “Els Amics de les Enramades de Sallent” la se-
va col·laboració per guarnir un carrer d’aquesta mane-
ra. El carrer triat ha estat el carrer de Francisco Giner, 
antic carrer Culebra, i del que es conserva la fotografi a 
més antiga d’un carrer guarnit de 1894.

MURAL A LA FAÇANA MURAL A LA FAÇANA 
DE L’AJUNTAMENT DE DE L’AJUNTAMENT DE 
GRÀCIAGRÀCIA

 El Districte de Gràcia de l’Ajuntament de Barcelona 
també s’ha volgut sumar a aquesta celebració decorant 
la façana de l’edifi ci de l’Ajuntament a la plaça de la Vi-
la de Gràcia amb un mural que recull el procés del guar-
niment dels carrers i la seva sigularitat, en què es poden 
descobrir valors com: la transversalitat, la solidaritat, la 
tradició, la creativitat, el reciclatge o la cohesió social 
dels veïns de la vila que, plegats, donen forma cada any 

a un nou somni. El mural, a mode d’esgrafi at i com si es 
tractés d’un paper de paret de lliris, acull els veïns i vi-
sitants que, interactuant entre sí, donen vida a aquesta 
obra plàstica amb els colors blaus de la vila. Una obra 
d’art realitzada per Reskate Arts & Crafts, estudi gràfi c i 
taller de Barcelona, format per María López i Javier de 
Riba, dissenyadors gràfi cs i il·lustradors.

ACTIVITATS DE LA ACTIVITATS DE LA 
CRIDA CIUTADANACRIDA CIUTADANA

Com a resultat de la crida ciutadana que 
va fer la Fundació Festa Major de Gràcia el 
març de 2016, en aquest programa trobareu 

indicat amb el logo del Bicentenari les diferents activi-
tats que s’han pogut realitzar entre les proposades pels 
participants a aquest procés.
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CARRER CARRER BERGABERGA
Tram: Sant Marc - Plaça de la Llibertat

Dolça Berga és un guarniment pensat per celebrar 
el Bicentenari de la Festa Major, amb una gran roda 
de fira de caramels i un pastís d’aniversari a les en-
trades. El sostre està format per centenars de xuxes 
i gominoles, mentre que els fitons acullen els palo-
tes i els pots de Lacasitos. El conjunt acull també al 
mig del carrer un gran expositor amb diferents pots 
de llaminadures.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
18.00 h Concurs de gossos.
18.00 h Mundial de futis.
23.30 h Concert amb Sicaillora.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
12.30 h Dibuix infantil.
17.00 h Trobada de puntaires.
21.30 h Sopar de carmanyola.
11.30 h Concert amb The Dan Posen Trio.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
12.30 h Taller Infantil.
18.30 h Taller de pastissos – KeMadalenas.
23.30 h Concert amb Frank@Toni.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
12.30 h Taller Infantil.
17.00 h Maquillatge infantil.
18.00 h Teatre infantil “Un regal per l’Ona”.
21.00 h Sopar amb sorpresa bicentenari.
11.00 h Concert amb Xisterak-DJ.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
13.00 h Concurs de truites.
13.30 h Vermut de socis i col·laboradors.
18.00 h Berenar infantil “Cal Moliné”.
20.00 h Curs Maridatge de Gin Tonics (amb reserva).
23.30 h Concert amb Conttra.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
12.30 h Festa de l’escuma.
18.30 h Concurs de puzle.
23.00 h Duo Parfi lls amb el ball del fanalet.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
12.30 h Animació infantil – piscina.
21.00 h Sopar de cloenda.
22.00 h Havaneres amb Pirats al Mar.
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CARRER CARRER CIUDAD REALCIUDAD REAL
Tram: Ramón y Cajal - Terol

Sense fronteres és un guarniment inspirat en la 
immigració interior i exterior que va patir Espanya 
durant les dècades dels anys quaranta, cinquanta i 
seixanta. És també una crida contra les fronteres i 
una reflexió sobre la immigració en totes les èpo-
ques. Una decoració que s’estructura a partir d’una 
estació de tren, amb maletes, moltes maletes conte-
nidors d’anhels i esperances.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
08.00 h Traca, coca i moscatell.
18.00 h Iaiofl autes, cançons i poesia.
21.00 h Sopar de veïns i veïnes.
23.30 h Concert amb Electrorumbaiao.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Jocs infantils.
14.00 h Dinar de carmanyola.
18.30 h Cantautora Rosa Sánchez.
20.00 h Plataforma contra les violències de gènere.
21.00 h Sopar de L’Independent.
23.00 h Concert amb Ray Cuza & Septeto Sazonando.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
13.00 h Vermut musical.
18.00 h Berenar infantil.
18.00 h Taller de percussió per a nenes i nens.
21.30 h Sardinada popular.
23.00 h Havaneres amb La Marbella del Poble Nou i 

rom cremat.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Jocs infantils.
13.00 h Vermut musical.
19.00 h Tast de vins D.O.
20.00 h Cine, “La piel quemada” de Josep Maria Forn.
21.00 h Sopar de veïns i veïnes.
23.00 h Concert amb Afrikemet.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
13.00 h Vermut musical amb Clàudia Cabero.
17.30 h Titelles, l’Estenedor Les facècies de Coralina.
18.30 h Xocolatada.
20.00 h Cine, “El nen i el món” d’Alê Abreu (Brasil).
23.00 h Concert amb Skazzup i Microguagua.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
12:00 h Teresa Puig, contacontes, “Castells, princeses 

i dracs”.
13.00 h Vermut musical.
18.00 h Taller de percussió per a nenes i nens.
23.00 h Concert amb Yacine & The Oriental Groove.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Campionat de futis.
14.00 h Dinar de carmanyola.
19.30 h Batucada amb BandSamband.
21.00 h Sopar de veïns i veïnes.
02.00 h Traca fi  de festa i desguarniment.
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CARRER CARRER FRATERNITATFRATERNITAT
DE BAIX (EFIT)DE BAIX (EFIT)
TRAM: Tordera - Josep Torres

King Kong és un guarniment sorgit d’una de les 
propostes del “Jani”, un veí del carrer i que en part 
està basat en la pel·lícula del mateix nom. Una 
història de la qual els festers d’aquest carrer s’han 
centrat només en donar forma a la darrera part del 
drama, recreant el King Kong entre gratacels i llui-
tant contra els avions. Una proposta que omple tot 
el sostre d’avions i els laterals de gratacels.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
08.00 h Traca i esmorzar.
23.45 h Classe oberta de Lindy Hop i ball clandestí 

amb Swingmaniacs.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Taller de ball de bastons amb els Bastoners de 

Gràcia.
18.00 h Taller de ciències per a nens i joves (places li-

mitades).
23.30 h Havaneres amb “Oreig de mar”, rom cremat i 

coca.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Taller juguem amb el fang.
14.00 h Vermut celebració 12è guarnit Fraternitat de 

Baix.
15.00 h Dinar de carmanyola.
23.00 h Ball amb Dúo Mediterráneo.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Tallers de titelles de dit i de papirofl èxia (pla-

ces limitades).
18.00 h Berenar a la crêperie Fraternitat.
23.00 h Actuació musical en viu amb amb Vocabe-

molls.
01.00 h Karaoke.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
12.30 h Jocs de taula, activitat conjunta amb el carrer 

de Tordera.
18.00 h Animació infantil amb Els Somiatruites.
22.00 h Sopar de Festa Major (Inscripció prèvia. Pla-

ces limitades).
24.00 h Màgia amb Màgic show amb Apolo Rex.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Refresca’t a la Piscineta!.
12.30 h Lectura interactiva del conte infantil “El som-

ni de l’Estel“ dedicat a la Festa Major de Gràcia 
amb Teresa Vergés i taller de dibuix.

18.00 h Berenar a la crêperie Fraternitat i Xè Torneig 
de futis amb Mikko Jsavikko.

21.30 h Sopar de Carmanyola.
23.00 h Concurs pim-pam scrabble! partides col-

lectives! a càrrec de Federació Internacional de 
Scrabble en Català (FISC).

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Jocs en família.
23.00 h Cinema amb la pel·lícula King Kong de 1933.
09.00 h Desguarniment i traca (dimarts 22).
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CARRER CARRER FRATERNITATFRATERNITAT
DE DALT (ETIS)DE DALT (ETIS)
TRAM: Tordera - Siracusa

Neverending Fratern és un guarnit inspirat en la pel-
lícula La història interminable, recreant la part de la 
història que discorre entre la llibreria on s’amaga el nen 
i la Torre de Marfi l. El visitant trobarà, entre d'altres 
elements, 'els pantans de la tristesa', 'l’oracle del Sud' o 
'el Drac Fujur', tot plegat fi ns a arribar al punt de… quan 
s’ha de començar a reconstruir Fantasia.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
08.00 h Traca, coca i moscatell.
09.00 h Concurs “Fotografi a el carrer” amb el mòbil o la 

càmera, obert a tots els públics (del 15 al 20 d’agost).
10.00 h Concurs infantil “Dibuixa el carrer” (3 catego-

ries).
14.30 h Dinar italià (reserva el dia abans).
18.00 h Campionat de sudoku.
23.00 h Rock amb “La penúltima”.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Campionat de dòmino per parelles (totes les 

edats).
11.00 h Activitat infantil.
13.00 h Concurs d’amanides.
14.30 h Dinar graellada de carn (reserva el dia abans).
18.00 h Espectacle musical “Aquesta cara em sona”.
21.00 h Sopar a la fresca dolça.
23.00 h IV Concurs d’acudits picants, memorial Emi-

lio López.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Campionat parxís individual (totes les edats).
11.00 h Activitat infantil, protagonistes d’un conte 

amb Teresa Vergés.
13.00 h Concurs de gaspatxo.
14.30 h Dinar de “Montaditos”(reserva el dia abans).
18.00 h Berenar infantil.
23.00 h L’Envelat amb els Fratertronats.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Campionat de cartes de l’UNO.
11.00 h Activitat infantil.
13.00 h Concurs d’all i oli.

14.30 h Dinar de botifarrada (reserva el dia abans).
18.00 h VI Campionat de llançament de mongeta amb 

botifarra.
21.00 h Sopar d'amics.
23.00 h Karaoke.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Olimpíada remullada.
13.00 h Concurs de truites.
14.30 h Dinar amb un parell d’ous (reserva el dia abans).
18.00 h Concurs de l’UN, DOS, TRES.
23.00 h Espectacle musical KBARET.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Campionat de Party.
11.00 h Activitat infantil.
12.00 h Finalització de tots els campionats del carrer.
13.00 h Concurs de postres.
14.30 h Dinar de fi deus a la cassola (reserva el dia 

abans).
18.00 h Tarda de teatre amb Vadaretro.
18.00 h Termini de lliurament de fotografi es del con-

curs “Fotografi a el carrer”.
21.00 h Sopar de germanor (Amenitzat amb rumbeta 

de Carles Carretero).
23.00 h Música de festa amb Dj Arnau.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Campionat de puzle.
11.00 h Activitat infantil.
13.00 h Concurs de pelar patates.
14.30 h Dinar d’hamburgueses (reservar el dia abans).
18.00 h Espectacle de “Varietés”.
20.00 h Lliurament de premis dels jocs del carrer.
23.00 h Havaneres i rom cremat amb Mar Endins.

u.
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CARRER CARRER JESÚSJESÚS
Tram: Carrer Gran de Gràcia – Sant Pere Màrtir

Metamorfosi és un guarniment a l’entorn de la me-
tamorfosi de la papallona, una decoració que co-
mença en un espai verd per transformar-se en un 
altre menys idíl·lic menjat per les erugues, que es 
converteixen en crisàlide i acaben donant forma a 
les noves papallones. Una metamorfosi que és apli-
cable també en aquest carrer alhora d’afrontar el 
seu primer guarnit.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
10.00 h Inauguració del guarnit.
12.00 h Vermut musical.
16.00 h Tallers i jocs.
18.00 h Berenar i espectacle infantil.
21.30 h Sopar a la fresca.
23.00 h Concert amb Rock’n Roll.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Guerra d'aigua infantil.
12.30 h Vermut musical.
14.00 h Dinar popular.
16.00 h Campionat de TOC.
20.00 h Cantada d’haveneres.
21.00 h Sopar dels mecenes – Verkami “Art de Carrer. 

Construïm barri”.
22.00 h Cinema a la fresca.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Taller de dansa africana.
12.00 h Ball de Bastons.
13.00 h Taller de percussió.
14.30 h Dinar popular.
17.00 h Concert de tarda.
21.30 h Sopar a la fresca.
23.00 h Concert nocturn de reggae.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
10.00 h Sessió de ioga en família
12.00 h Vermut musical.
14.30 h Dinar popular.
16.00 h Jocs de taula i tallers infantils.
18.00 h Berenar i espectacle infantil.
21.30 h Sopar a la fresca.
23.00 h Concert nocturn de Rumba.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
10.30 h Zumba en família.
12.00 h Vermut musical.
14.30 h Dinar popular.
17.00 h Espectacle de màgia i circ.
21.30 h Sopar a la fresca.
23.00 h Concert nocturn de Pop Funk + Trip Reggae 

Rock.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
10.00 h Taller de perruqueria creativa (infantil).
13.00 h Vermut musical.
14.30 h Dinar popular.
17.00 h Taller d’hort urbà.
18.00 h Taller de perruqueria creativa (per adults).
20.30 h Passarel·la de pentinats creatius.
21.30 h Sopar a la fresca.
23.00 h Balls rumberos.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Taller de Qi Kung.
14.30 h Dinar popular
16.00 h Campionat de Botifarra (inscripció prèvia).
23.00 h Concert nocturn de comiat.
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CARRER CARRER JOAN BLANQUES JOAN BLANQUES 
DE BAIXDE BAIX
Tram: Sant Lluís - Encarnació

Hi havia una vegada... és un guarniment inspirat en 
un conte de les Mil i una nits, que es desenvolupa en 
gran part en una cova plena de tresors. Una adapta-
ció que omple el carrer de tines, collarets, monedes, 
entre d'altres elements de valor, i amb una cova de 
grans dimensions en una de les entrades, mentre que 
en l’altra es basteix la façana d’un gran Palau.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
08.00 h Traca d’inici festa i esmorzar col.laboradors.
18.00 h Demostració producció cervesa artesana.
23.00 h Pop català amb Sense Sal.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
14.30 h Dinar de carmanyola.
18.00 h Animació infantil amb Oriol Bargalló.
20.30 h Botifarrada.
24.00 h Concert amb Dani Nel.lo y los Saxofonistas 

Salvajes.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Taller infantil, pintem pedres.
23.00 h Havaneres i rom cremat amb Terral.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Taller infantil, creació de xapes.
14.00 h Dinar de carmanyola.
18.00 h Titelles amb Cia.Titelles Sebastià Vergés: “Pi-

notxo el nen de fusta”.
23.30 h Concert amb The Beaties Band and Beat Bang.

DISSABTE ISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Campionat de Rummikub.
14.00 h Vermut per a socis i col.laboradors.
17.30 h Campionat de parxís i dòmino.
22.00 h Concert amb Guateque Cover Grup
23.00 h Ball amb The Soultans.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Taller de Warhammer.
11.00 h Campionat de futis.
14.00 h Dinar de carmanyola.
18.30 h Xocolatada.
20.00 h Tast de vins D.O. Catalunya.
23.00 h Concert amb Amadeu Casas Quintet.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Taller de pintar amb els Gegants de Gràcia.
21.30 h Sopar de Veïns.
24.00 h Ball de Festa Major amb l’Orquestra Girasol 

(amb el Ball del Fanalet).
02.00 h Traca fi nal... i fi ns l'any que vé.
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CARRER CARRER JOAN BLANQUES JOAN BLANQUES 
DE BAIX DE TOTDE BAIX DE TOT
Tram: Travessera de Gràcia - Ramón y Cajal

Fot-li verd és un guarniment que aposta per con-
vertir el carrer en un corredor verd sostenible digne 
del segle XXI, que no amaga l’estructura del carrer, 
amb arbres, fruiters, jardí vertical i convencional, 
amb un gran desmai que cobreix l’entrada de Tra-
vessera i l’escenari, ceps amb raïm, elements tots 
per dona vida aquesta via verda festiva que propo-
sen els seus festers.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
13.00 h Vermut musical amb Esteban Faro.
18.00 h Cinema infantil.
23.00 h Concert amb Golden Beat.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
11.30 h Guerra de globus d'aigua i jocs d'aigua.
13.00 h Vermut musical amb Pantanito.
14.00 h Musclada popular.
18.00 h Taller de pastisseria al Dismon (inscripció 

prèvia).
23.00 h Concert amb Blueroomess i A Contra Blues.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Escapa de la màgia a Magic escape, Ramón y 

Cajal 67, (inscripció prèvia).
11.30 h Taller de plastilina.
19.30 h Concert amb Tori Sparks.
23.00 h Concert amb No Estamos Locos i Los Mini 

Pandas.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
11.30 h Sortija de fruites.
13.00 h Vermut musical amb Onicoriun.
14.00 h Dinar popular de truites.
18.00 h Taller de decoració per adults.
21.00 h Havaneres amb Pirats al Mar.
23.00 h Concert amb els grups Jolly Jumper, Luz Ver-

de i Lonelys.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
11.30 h Guerra de globus d'aigua i jocs d'aigua.
13.00 h Vermut musical amb Os Ovos.
18.00 h Taller d'educació canina a càrrec de Alperro-

verde.
23.00 h Concert amb The Dog Ones, Noël Meya & Pe-

brots i The Incorregibles Blues Band.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
11.30 h Taller de decoració de fl oretes per a nens.
13.00 h Vermut musical amb No me sé la letra.
19.00 h Tast de vins D.O.Catalunya.
22.00 h Sopar de carmanyola de veïns.
00.00 h Concert a càrrec de The Healers, tribut a Van 

Morrison.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Taller de Dapo amb DapoStar (a partir de 10 

anys, inscripció prèvia).
11.30 h Taller infantil de plastilina.
13.00 h Vermut musical amb Adeline.
18.00 h Xocolatada popular.
23.00 h Concert amb Alma de Boque-

rón i Dantuvi Trio.
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CARRER CARRER LA PERLALA PERLA
Tram: Torrent de l’Olla – Verdi

Pink Flamingos és un tribut a la pel·lícula del ma-
teix nom dirigida per John Waters el 1972 i interpre-
tada per l’extravagant drag queen Divine. Amb un 
guarniment kitsch que aplega el càmping de cara-
vanes, les làmpades, el telèfon de baquelita, les cor-
tines de flors, quatre gran flamencs i una gegantina 
reproducció de Divine i altres elements vinculats a 
aquest film.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Concert vermut amb Ketekalles.
15.00 h Dinar de veïnes i veïns.
19.00 h Trash, espectacle de narració oral.
23.00 h Nit de rock amb Tota Blues Band.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Piscina per a nadons.
12.00 h Taller infantil d’escacs.
15.00 h Dinar de carmanyola.
18.00 h Taller de ceràmica per nens, per Laboratori 

tàctil (places limitades).
23.00 h Nit del soda amb Rumbamazigha i Revolución 

Guapachosa.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Taller infantil de sardana.
17.00 h Puck, The Smallest cinema (activitat infantil).
18.00 h Exhibició de street art by Endzlab featuring 

Zach AKA The Scientist.
21.00 h Show de perruqueria by Rodelas perruquers.
22.00 h Sopar de veïnes i veïns.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Campionat de futis.
12.00 h Concert vermut rumba amb Pantanito.
15.00 h Dinar al sol
17.00 h Frikigames.
21.00 h Exhibició i taller de danses oriental i de Bo-

llywood de l’escola de l’Elena Nirek.
23.00 h Concert amb Legacaster, Tonia Richardson i 

DJ Mr. Andreu.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Espectacle infantil “La maleta”, de la com-

panyia Xiula (amb el suport de CREPS 
BARCELONA).

15.00 h Dinar de carmanyola.
17.00 h Jam session amb els Clau d’Alfemi.
23.00 h Nit de rock amb BCN Ska-Jazz Orchestra i 

Speaker Cabinets.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Concert vermut amb Mundo Guerrero.
18.00 h Presentació del llibre “El Viatger Estàtic”, de 

Carme Melchor.
21.00 h Trivial eròtic de la mà de les noies d’Amantis 

(eròtic shop).
23.00 h Concert amb Las Furias i Lesfatales (DJ’S).

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Taller de glosa.
14.00 h Concurs de truites, activitat veïnal.
15.00 h Cata de truites.
19.00 h Perla DJ’S.
24.00 h “Carta de ajuste”.

eïnal.
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CARRER CARRER LLIBERTATLLIBERTAT
Tram: Torrent de l’Olla – Fraternitat

Carrer de l’Infern és un guarniment en record, 
trenta anys després, de l’Infern amb què el carrer va 
guanyar el segon premi el 1987. En aquesta ocasió 
entrant per la boca d’un gran dimoni, la boca de l’in-
fern a la mitologia grega. El visitant continua per 
una zona fosca on hi apareix el guardià de l’infern, 
un gos de tres caps, dimonis enfilant-se per les pa-
rets i segueix pel corredor de la mort fins a la sorti-
da de l’infern.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
08.00 h Traca i esmorzar.
19.00 h Tast de vins de la D.O. Catalunya.
23.00 h Concert amb Alma de Boquerón i Bossonaya.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
10.30 h Homenatge a Sant Roc.
12.30 h Vermut musical amb Abdominable Gallina 

Nauseabunda, Virginia’s Wolf i Los Alérgicos.
17.00 h Concurs de futis amb Mikko Savikko.
18.00 h Berenar i actuació infantil amb la companyia 

BitxiCleta.
21.00 h Sopar de carmanyola.
22.30 h Monòlegs “Lo mejor de Ma Jesús y su Smartp-

hon”.
23.30 h Karaoke.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
14.30 h Botifarrada.
17.30 h Entrega de premis amb cercavila de KABUM.
23.00 h Nit de cantautors, Marcos Gallo i Victor Infi esta.
00.30 h Mireia Vives & Borja Penalba - “Línies en el cel 

elèctric”.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Concurs de parxís i dòmino i 4t concurs puzle 

infantil amb el suport d’Educa.
12.30 h Vermut musical amb Calor Negrito i Caballe-

ros Space Taxi.
17.00 h Tallers de manualitats a càrrec de Club Social 

Salut Mental Gràcia i SRC ARAPDIS.
18.30 h Sardanes amb la cobla Nova del Vallès.
23.00 h Nit de DJS. Boom Boom Box i Muerta Sànchez.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
11.30 h Piscina i sortija.
17.30 h Trencar l’olla.
18.30 h Taller infantil a càrrec de Gats de Gràcia.
23.00 h Concert de Gats i Ximenis Trio.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
11.30 h Piscina i jocs d'aigua.
12.30 h Vermut musical amb Mateoika, Pedro peligro 

i Bakibardi.
14.00 h Degustació de pop gallec amb Pepino o Me-

riñeiro.
17.00 h 18è concurs de puzle amb el suport d’Educa i 

entrega de premis.
22.00 h Cinema a la fresca “La nòvia cadàver”.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
11.30 h Piscina i jocs d’aigua.
17.30 h Xocolatada amb el suport de The Coff ee Mar-

ket.
18.30 h Conta contes amb Elisabet Sagues.
21.00 h Sopar de veïns.
23.00 h Havaneres amb Dolça Petxina.
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CARRER CARRER MASPONSMASPONS
Tram: Maspons 8 – Pere Serafi 

Un Maspons de llegenda és un guarniment a l’en-
torn de la figura de Sant Jordi, amb roses, llibres, el 
drac, la princesa, en una decoració on s’expliquen 
les diferents versions de la llegenda i dos conjunts 
monumentals: un amb Sant Jordi llegint un llibre 
i l’altre amb el drac, la princesa i Sant Jordi, ense-
nyant un llibre als visitants. Així com llibres falsos i 
llibres per intercanviar.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major i esmorzar popular.
12.00 h Vermut musical amb “Pau&Co”.
14.30 h Dinar popular de carmanyola.
20.00 h Tast de vins de la D.O. Catalunya.
21.00 h Cinema a la fresca.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Jocs infantils.
12.30 h Vermut musical amb Blues Junkies.
14.30 h Botifarrada de veïns i col·laboradors.
17.00 h Jocs de taula.
21.00 h Aprèn a ballar Country amb Anna Maria Gui-

llem.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Iniciació a l’Origami a càrrec de Les Carnets 

d’Audrey.
12.30 h Vermut musical amb Sara Coll.
14.30 h Dinar de la Colla Vella de Gràcia.
20.30 h Sopar de guarnidors.
23.00 h Concert de Reclam! (Patrocinat per la Taula 

d’Entitats pel Referèndum).

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Taller infantil a càrrec de Diabòlica de Gràcia.
12.30 h Vermut musical amb Edu Quindós.
14.30 h Dinar de la Colla Diabòlica de Gràcia.
18.00 h Animació infantil a càrrec de La Bicicleta.
21.00 h Sopar de carmanyola a la fresca.
23.00 h Concert amb No Estamos Lokos i Quasar 

Bando.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Jocs infantils tradicionals.
12.00 h Vermut musical amb Belen Kay.
14.00 h Dinar Colla Malèfi ca del Coll.
18.00 h Xumetada a càrrec de les bèsties de foc de 

Gràcia i berenar infantil amb el patrocini de The 
Coff e Market.

23.00 h Concert amb Tupica i Bossonaya.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Taller de ioga a càrrec de Sincronia.
12.30 h Vermut musical amb Daniel Álvarez.
17.00 h Escapa amb Gràcia ( joc d’escape room).
21.00 h Esquetxos a la fresca. Teatre a càrrec del Taller 

de teatre de La Violeta.
23.00 h Vetllada a càrrec de DJ 69.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
11.30 h Piscines.
16.00 h Concurs de Botifarra amb sorpresa! (inscrip-

ció prèvia).
20.00 h Havaneres amb Dolça Petxina i 

Joan Eloi Vila.
23.00 h Ball amb Nene Gandaia.
00.30 h Sopar Correfoc.
02.00 h Traca fi  de festa.
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CARRER CARRER MOZARTMOZART
Tram: Goya - Jesús

Rock in Mozart és un guarniment homenatge al 
Rock and Roll, als roquers de tots els temps, on una 
de les entrades és una rèplica dels dos grans caps 
metàl·lics que es van utilitzar per la portada de l’àl-
bum The Division Bell de Pink Floyd i l’altra un ce-
mentiri amb tombes dels grans roquers. La resta del 
carrer acull un seguit d’elements al·legòrics que el 
visitant ha de descobrir de què es tracta.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
09.00 h Traca d’inici Festa Major.
16.00 h Batucada amb Unidos de Montjuca.
23.00 h Concert amb Onicoriun, Coherence i Phelix.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Olimpíades infantils.
15.00 h Dinar de carmanyola.
17.00 h Cantada d’havaneres.
20.00 h Pel·lícula infantil a la fresca, School of rock.
22.00 h Pel·lícula a la fresca, The Rocky Horror Pictu-

re Show.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
13.30 h Vermut musical.
15.00 h Dinar veïnal a la fresca.
23.00 h Concert amb Dr Milkowski, Eira i Micho.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Taller de joieria infantil a càrrec de Mil·límetre 

Galeria Taller de Joieria Contemporània.
13.00 h Vermut musical.
17:00 h Concurs d’air guitar.
23.00 h Concert amb Ofi ura. Muere Bichito i Menta.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Taller de refl exologia.
14.00 h Vermut musical.
17.00 h Taller de fl amenco.
23.00 h Concert amb El socio capitalista, Shamrock 

Vagabonds, Bastante i Italic.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Guerra d’aigua, activitat infantil.
17.00 h Torneig d'escacs.
23.00 h Concert amb Mystic Caravan, Gyoza i Wax 

Ecstatic.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
12.00 h La Gateta Nur, taller infantil.
18.00 h Torneig de pòquer.
23.00 h Concert amb Canciones de nadie i Potato.
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CARRER CARRER PERILLPERILL
Tram: Venus - Lluís Vives

Circ Perill és la recuperació d’un guarniment del 
1950, Circo Peligro, on es recrea la mateixa portala-
da de fa seixanta set anys, desenvolupant una nova 
decoració dins del carrer amb pallassos, trapezis-
tes, músics, l’home bala, entre d'altres elements que 
aporta aquesta nova versió que, a més, compta amb 
diferents làmpades costumitzades per a l'ocasió.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
09.00 h Esmorzar amb els socis i col·laboradors.
18.00 h Taller per infants com a fer un toca discos (ac-

tivitat gratuïta).
23.00 h Art Sonor a la Festa Major amb Botifarra Mate.
24.15 h Concert amb Micu i la Bandaband.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Taller de jocs malabars a càrrec de Maxi Shows.
18.30 h Taller d’Acroioga a càrrec de la Sonia Lindia i 

la Ara Puá.
21.00 h Cinema a la fresca Cirque du Soleil.
23.00 h Art Sonor a la Festa Major amb Alex Reviriego 

i Meandering Tear.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Taller per infants comença el teu mini hort 

urbà a càrrec d’ARAPDIS i Club Social de Salut 
Mental Gràcia.

18.00 h Txi Kung a càrrec del centre El Camino del 
Tanit.

19.30 h Slam de poesia.
21.30 h Sopar de carmanyola.
23.00 h Art Sonor a la Festa Major amb Aéreos - Pia 

Somer y Ferran Garcia, Laura Llaneli, i Barba Cor-
sini - Eduard Escoff et y Pope.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Taller de circ a càrrec de Maxi Shows.
18.00 h Bioenergètica a càrrec del centre El Camino 

del Tanit.
20.00 h Karaoke popular.
23.00 h Art Sonor a la Festa Major amb Santaub.
24.15 h Concert amb Empatee du Weiss (Ska) i DJ 

Rodo.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
11.00 h IX torneig de futis amb Mikko Jsavikko.
13.00 h Vermut musical a càrrec de Co Music Work.
18.00 h Marina Purpurina i Pinyata infantil.
21.00 h Cinema a la fresca Dumbo.
23.00 h Art Sonor a la Festa Major amb June or July.
24.15 h Concert amb la Suzanna i DJ.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
18.00 h Xocolatada (amb tiquet).
18.15 h Conta contes.
19.00 h Xerrada a càrrec de Joan Cullell : La història 

del carrer del Perill al llarg dels 200 anys de Fes-
ta Major.

20.00 h Havaneres amb Escamarlans del Palau.
23.00 h Art Sonor a la Festa Major amb Zozobra i Jan 

Mech.
24.15 h Concert amb La Coctelera Negra.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
18.00 h Taller de titelles.
23.00 h Art Sonor a la Festa Major amb 

Linalab i Pradera.
24.15 h Concert amb Leite.
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PLAÇA PLAÇA POBLE ROMANÍPOBLE ROMANÍ
Tram: Plaça

Rromano Rez (Celler Romaní) és un guarniment 
sobre la història d’amor de l’Enerida Isuf “Ida” que 
va arribar a Gràcia des d’Albània per amor i, do-
nat la seva enyorança al seu poble natal, els festers 
d’aquesta plaça han organitzat una decoració inspi-
rada en el petit celler que el seu pare té a Pogradee, 
allà als Balcans, i que ha inspirat el de la Festa Ma-
jor de Gràcia del Bicentenari.

DIMARTS DIMARTS 1515 D'AGOST D'AGOST
08.00 h Traca d'inici de festes.
09.00 h Esmorzar de germanor.
10.00 h Competició de petanca (Club de Petanca “Ca-

sal d'Avis Siracusa”).
12.00 h Vermut rumbero.
13.00 h Barbacoa rumbera.
17.30 h Taller de guitarra rumbera amb Johnny Tarra-

dellas (classe magistral).
20.00 h Barbacoa rumbera.
23.00 h Rumba catalana amb Miliu Calabuch

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Vermut rumbero.
12.00 h Sortija de fruita i guerra d'aigua.
13.00 h Dinar popular.
17.00 h Concurs de dòmino.
18.00 h Taller de palmes amb Ymitus del Pichón.
20.00 h Botifarrada popular.
23.00 h Rumba catalana amb Yumitus del Pichón.

DIJOUS DIJOUS 17 17 D'AGOSTD'AGOST
12.00 h Vermut rumbero.
17.00 h Berenar de bossa i animació infantil amb Els 

Farsants (pallassos).
19.00 h Taller de maquillatge amb l’Associació Inter-

cultural Nakeramos.
20.00 h Sopar de carmanyola.
22.00 h Cinema a la fresca “El Triunfo”.
00.15 h Rumba catalana amb la Família Chipen.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D'AGOST D'AGOST
12.00 h Vermut rumbero.
13.00 h Dinar popular.

17.00 h Taller de rumba per a infants amb Desmadra-
os Duo (Carlos & Kevin).

17.00 h Xocolatada.
20.00 h Sopar popular.
23.00 h Rumba catalana amb Los Desmadraos Full 

Equip.

DISSABTE DISSABTE 1919 D'AGOST D'AGOST
12.00 h vermut rumbero.
17.00 h 1er Campionat de futis a plaça del Poble Ro-

maní, organitza Mikko Savikko.
18.00 h Taller de ball de fi tfl amc (fi tness & fl amenco) 

amb María Carrillo.
20.00 h Sardinada popular .
23.00 h Salsa Gitana amb Yumi Gipsy Band.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D'AGOST D'AGOST
12.00 h Vermut rumbero.
13.00 h Dinar de germanor.
17.00 h Concurs de dibuix per a infants.
18.00 h Taller de rumba i fl amenco amb l’Escuela de 

Lucero Cárdenas.
19.00 h Concurs de botifarra.
20.00 h Gran paella popular.
22.00 h Havaneres amb rom cremat.
23.30 h Flamenco amb el grup de Lucero Cárdenas.

DILLUNS DILLUNS 2121 D'AGOST D'AGOST
12.00 h Vermut rumbero.
13.00 h Dinar popular.
19.00 h Tast de vins de la D.O. Catalunya.
20.00 h Sopar de germanor.
23.00 h Rumba catalana amb Triampa.
02.00 h Traca fi nal de festes

ya.
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PLAÇA PLAÇA VILA DE GRÀCIAVILA DE GRÀCIA
Tram: Plaça

L’essencial és invisible als ulls és un guarniment 
inspirat en la història del Petit Príncep, que inten-
ta captar els dibuixos d’Antoine de Saint-Exupéry, 
el seu autor. Una decoració amb un llibre i un Petit 
Príncep gegant com a motiu principal i dividit en 
diferents espais, com ara les aventures viscudes a la 
terra o un altre que recull els diferents planetes als 
què viatja.

DIMARTS DIMARTS 1515 D'AGOST D'AGOST
08.00 h Traca.
08.05 h Inici de les Matinades de Festa Major
10.00 h Esmorzar CCCG.
11.00 h Sortida seguici autoritats.
13.00 h Arribada cercavila de Festa Major.
18.45 h Arribada cercavila de cultura popular.
23.00 h Concert amb Ovella Xao i Terrasseta de Prei-

xens.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
10.30 h Sortida en cercavila Sant Roc.
12.30 h Concurs de tapes.
17.00 h Berenar infantil
17.30 h Jocs tradicionals per la canalla (bicentenari).
17.30 h Taller de teles acrobàtiques.
20.00 h Assaig a especial de Festa Major dels Caste-

llers de la Vila de Gràcia.
23.00 h Concert amb Coet i Roba Estesa.

DIJOUS DIJOUS 17 17 D'AGOSTD'AGOST
10.00 h Taller de castells per invidents.
12.00 h Jocs d’aigua.
13.00 h Concurs de paelles.
18.00 h Lliurament de premis 
20.00 h Assaig a especial de Festa Major dels Caste-

llers de la Vila de Gràcia.
23.00 h Concert amb Gats i Buhos.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D'AGOST D'AGOST
12.00 h Jocs d’aigua.
12.00 h Vermut casteller amb Benet Iñigo i Rafel Lujan.
19.30 h Pilar caminat, des de la plaça del Sol, fi ns a la 

plaça de la Vila.

20.00 h Actuació castellera de vigílies amb els Caste-
llers de la Vila de Gràcia i la Colla Jove Castellers 
de Sitges.

23.00 h Concert amb So fregit i Thug Life.

DISSABTE DISSABTE 1919 D'AGOST D'AGOST
12.00 h Jocs d’aigua.
17.00 h Trobada de colles a la plaça del Sol.
17.30 h Pilars al carrer dels Xiquets de Valls.
18.00 h Diada Castellera de Festa Major amb Xiquets 

de Reus, Castellers de Vilafranca i Castellers de la 
Vila de Gràcia.

23.30 h Concert amb Nius de Nit i Pastorets Rock.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D'AGOST D'AGOST
12.00 h Jocs d’aigua.
12.30 h Vermut musical amb Old Men and Cat.
14.00 h Dinar veïnal.
16.30 h Karaoke d’havaneres.
18.30 h Animació infantil amb Jaume Barri.
20.00 h Classe oberta de Lindy Hop amb professor de 

Swingmaniacs.
23.00 h Concert amb Pellikana i La Mulata.

DILLUNS DILLUNS 2121 D'AGOST D'AGOST
12.00 h Jocs d’aigua.
18.00 h Torneig de futis.
18.00 h Taller de sardanes amb el grup sardanista Tot 

Bellvitge.
20.00 h 24 Rumbes amb Carles Belda (Musica de Ta-

verna).
21.15 h Arribada Tabalada.
21.30 h Versots.
22.30 h Inici Correfoc.
00.00 h Final Correfoc i cremada fi nal.
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PLAÇA PLAÇA ROVIRA I TRIASROVIRA I TRIAS
Tram. Plaça

Fantasia en blanc és un guarniment que juga amb 
el blanc, o l’absència de color, i el color a través de 
diferents construccions que, durant el dia, seran de 
color blanc i, durant la nit, prendran diferents colors 
que donaran forma a tres elements bàsics: el cel, 
el mar i la terra. Un conjunt plàstic en el qual dos 
grans marionetes donen la benvinguda o l’acomia-
dament als visitants.

DIMARTS DIMARTS 1515 D'AGOST D'AGOST
08.00 h Traca inaugural.
13.00 h Concert vermut amb Alma de Boquerón.
17.00 h Ballada de sardanes amb la cobla Rambla.
23.00 h Concert amb Tori Sparks + Calamento i La 

Banda Del Panda.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Activitats infantils taller d'identifi cació i co-

neixement dels animals marins (organitza Sub-
mon).

13.00 h Vermut a plaça amb música d’ambient.
18.00 h Cantada d’havaneres amb Pirats pel mar.
21.00 h Sopar de socis.
23.00 h Una nit a l’òpera, recital de música tradicional 

catalana i àries d'òpera a càrrec del duet Le Due 
Donne.

DIJOUS DIJOUS 17 17 D'AGOSTD'AGOST
11.00 h Activitats infantils.
11.30 h Taller d'esmorzars saludables i classe de Pila-

tes (organitza espai Naturoteca).
13.00 h Vermut a plaça amb música d’ambient.
23.00 h Blackcelona Rovira Experience Vol.5 amb The 

Slingshots, Konguito Dj. i Blackcelona Sound Se-
lectors.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D'AGOST D'AGOST
11.00 h Activitats infantils taller per prendre consci-

ència de la preservació mediambiental del mar 
(Seashepar).

13.00 h Vermut a plaça amb música d’ambient.
17.00 h Campionat de futis organitzat per Mikko Sa-

vikko.

17.30 h Berenar infantil amb conta contes en anglès i 
animació a càrrec de Kids&Us Lesseps.

23.00 h Blackcelona Rovira Experience Vol.5 amb Mo-
lly Varlet i Shirley Davis & The Silverbacks.

DISSABTE DISSABTE 1919 D'AGOST D'AGOST
13.00 h Concert vermut amb Pol Prats Trio (Jazz&Blues).
18.00 h Torneig de Futbolí.
23.00 h Error! Fest. Segona edició del festival de mú-

sica ''underground'' organitzat per l'estudi Error! 
Desingn amb Critters, ZA! i Guerrera.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D'AGOST D'AGOST
13.00 h Concert vermut amb Andreu Martínez Band.
23.00 h Error! Fest amb Böira i Anímic.

DILLUNS DILLUNS 2121 D'AGOST D'AGOST
11.00 h Activitats infantils.
13.00 h Vermut a plaça amb música d’ambient.
23.00 h Concert fi  de festa amb El Pony Pisador.
02.00 h Traca fi nal de Festa Major.

Tots els dies a les 15.00 h Dinar veïnal.
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PLACETA PLACETA SANT MIQUELSANT MIQUEL
I RODALIESI RODALIES
Tram. Luis Antúnez, Vic - Gran de Gràcia

Mare Nostrum és un guarniment sobre la Mediter-
rània i els països que la configuren Itàlia, Grècia, 
França, Marroc, Catalunya, el País Velencià o Múr-
cia amb la seva vida quotidiana i els seus elements 
més característics, com ara un mercat de l’estil de 
l’Abaceria de Gràcia. Però en el guarniment també 
es reflecteix el drama dels refugiats acollits per vo-
luntaris com els de Proactiva Open Arms.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
11.00 h Workshop infantil amb Interner 2 (Piano Midi 

i Plantes Musicals).
16.30 a 19.00 h Maquillatge infantil.
18.00 h Taller de creació musical amb INO, de la mà 

de Monica Rikic.
23.00 h Concert amb The Bronson i dj Danny Hotwax.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
11.30 h Jocs de taula.
18.00 h Balls en línia.
20.00 h Sardinada popular amb rom cremat.
23.00 h Cantada d’havaneres amb La Vella Lola.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
18.00 h Lindyhop de la mà de Swingmaniacs.
20.00 h Contes per a adults amb la Liliana.
23.00 h Concert amb Oma Ilse i Dj MENEO.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Jocs infantils tradicionals (totes les edats).
17.00 h Contes infantils amb la Liliana.
18.00 h Guateque Dance Party amb Edn Tropikal.
23.00 h Concert amb MAUT i Milenka Romanett b2b 

Wüten Roshi.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Vermut musical amb Ababol Party Crew.
13.00 h Concurs de truites.
16.30 a 19.00 h Maquillatge infantil.
18.00 h Animació infantil “Una de Pirates” amb El Si-

dral.

20.00 h Xerraires, improvisant en busca d’autor (CAET).
23.00 h Concert de rock amb Sons of Meteora i Sonik-

groove dj set.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
16.30 a 19.00 h Maquillatge infantil.
17.00 h Berenar Infantil.
17.30 h “Pipa, el titella Maravella” amb La Puntual.
19.00 h Xerrada de sensibilització amb l’ONG Proacti-

va Open Arms.
20.30 h Ball del Fanalet.
21.00 h Sopar de veïns.
23.00 h Concert amb Zhanna Ona live i Xatu Dj.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
17.00 h Curs de palmes de la mà de Jerónimo Utrilla.
19.00 h Exhibició de fl amenc amb Iván Hervás de 

Chivería.
19.30 h Havaneres amb Peix Fregit.
20.00 h Tast de vins de la D.O. Catalunya.
23.00 h Concert de Bolero Flamenco amb 

De la Carmela i Only Moore.
02.00 h Traca fi  de festa.
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CARRER CARRER PROGRÉSPROGRÉS
Tram. Tordera - Llibertat

1917-2017 Progrés i Revolució és un guarniment 
sobre la Revolució Russa d’octubre de 1917, una 
al·legoria als soviets, a l’efervescència d’una nova 
societat que va posar punt i final a l’opressió i a les 
desigualtats i que simbolitzava els pilars d’una nova 
societat basada en el suport mutu i la solidaritat de 
la classe treballadora i de la pagesia.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
08.00 h Traca d’inici de la Festa Major amb xaranga.
12.00 h Botifarrada per a guarnidores i guarnidors.
22.00 h Nit festiva amb El Mosquito del Garito i Car-

les Belda.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Jocs d’aigua i piscinetes.
12.30 h Joc del futis amb Mikko Savikko.
17.00 h Xocolatada i animació infantil amb La Cuca 

Viu.
22.00 h Nit de cine amb crispetes.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
12.30 h Vermut musical amb Shamrock Vagabonds.
14.30 h Dinar de carmanyola.
16.45 h Cercavila cap a l’entrega de premis amb la 

Banda Patilla.
21.00 h Sopar d’homenatge a les guarnidores i guarni-

dors.
23.00 h Punxadiscos amb PD Col·lectiu Enterrat’s.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Vermut solidari amb Gràcia amb el Sàhara.
14.30 h Paella popular (amb tiquet a partir del 10 

d’agost).
22.00 h Nit combativa amb Ascensa Furore, Radical 

District i Magret de Paco.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
19.00 h Tarda d’havaneres amb Pirats pel mar i rom 

cremat.
21.00 h Sardinada popular (amb tiquet a partir del 10 

d’agost).
22.00 h Nit de festa amb El Sèrio, Sybarites i Sonats 

Apart.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
12.30 h Vermut musical amb Ginestà.
14.00 h Dinar de tastets: comparteix el teu plat estrella!
18.00 h Sortija per a infants i ganàpies.
19.00 h Tarda de jocs de taula.
21.00 h Nit d’Improshow amb Nòmades Teatre Crític 

de Gràcia.
22.30 h Punxadiscos amb espectacle de Nòmades Te-

atre Crític de Gràcia.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Jocs d’aigua amb el carrer Llibertat (cantona-

da Progrés-Llibertat).
18.00 h Taller de salsa i taller de Ball de bot.
21.00 h Concurs de truites, porta una truita i participa!
22.00 h Karaoke amb música en directe amb Marcel 

Marimon.
02.00 h Desguarniment i traca fi nal de la Festa Major.
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CARRER CARRER PROVIDÈNCIAPROVIDÈNCIA
Tram. Salinas - Massens

Pau i amor és un guarniment inspirat en el món 
dels Hippies dels anys seixanta, una corrent de con-
tra cultura que nasqué als EEUU i que acabà es-
tenent-se per tot el món. Una decoració amb molt 
color, moltes flors, molts símbols de la pau, amb la 
típica furgona, un gran arc de Sant Martí i diferents 
làmpades fetes amb discos de vinil, per recuperar 
una història llunyana al temps que propera.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
08.00 h Traca matinera.
11.00 h 4t Torneig de futis (organitzat pel Mikko Sa-

vikko). Sorteig del quadre d’eliminatòries del 
campionat de dòmino. Inici del XXVI campionat 
de dòmino.

23.00 h Ball inaugural amb How To Funck it, i N65.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
10.30 h Campionat de dòmino (organitzat pel Paco 

Balagué i Eduard Laffi  te). i cartes (organitzat per 
Maria Castelló).

11.00 h Tallers infantil de trenes, (organitzat per la 
perruqueria de nens (La Geganteta).

17.00 h XIV Torneig de botifarra (organitzat pel Pau 
Salvadó i Oscar Gimenez).

21.30 h Gran botifarrada Popular per a socis/es, ve-
ïns/es, amics i amigues.

23.00 h Ball amb Trival Connection i Ages 

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
10.30 h Campionats de dòmino i cartes.
11.00 h Taller infantil i de maquillatge per a Nens i 

Nenes (organitzat per La Geganteta).
12.00 h Dibuix infantil
17.00 h Final del torneig de botifarra.
21.30 h Gran botifarrada popular; per a socis/es, ve-

ïns/es, amics i amigues.
23.00 h Concerts amb Vernon Court i La Tribut FM.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
10.30 h Campionats de dòmino i cartes.
11.00 h Tallers infantils (organitzat per la perruqueria 

de nens La Geganteta).

17.30 h Berenar infantil i el grup d’Animació Somnis 
(patrocinat per Gestoria Fàbrega).

20.00 h Tast de vins de la D.O. Catalunya.
23.00 h Ball amb l’Orquestrina Trama (amb el ball del 

fanalet).

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
10.30 h Campionats de dòmino i cartes.
11.00 h Tallers infantils de manualitats (organitzat 

per Carme Zarroca).
14.00 h Sardinada popular.
18.00 h Activitat Participativa amb l'escriptora Teresa 

Vergés i Adrià (per a tots els públics).
22.30 h Ball amb el Show d’Albert Malla “Hasta luego 

Cocodrilo”.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
10.30 h Final dels campionats de dòmino i cartes.
11.00 h 8a Trobada d’intercanvi de plaques de cava.
13.00 h Lliurament dels premis de les diferents com-

peticions celebrades durant els dies de Festa Ma-
jor, de Dòmino, Cartes, Dibuix Infantil i campio-
nat de botifarra.

13.30 h Tradicional Vermut.
21.30 h Sopar d’avis.
23.00 h Havaneres amb el grup Xarxa i el tradicional 

Rom Cremat.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST  D’AGOST 
21.30 h Sopar de germanor.
23.00 h Mariachis Ándele i música 

per ballar.
02.00 h Traca fi  de festa i desguarni-

ment.
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CARRER CARRER PUIGMARTÍPUIGMARTÍ
Tram. Torrijos - Milà i Fontanals

Ghostbusters (Els caçafantasmes) és un guarni-
ment inspirat en la primera pel·lícula d’aquesta sè-
rie. Hi trobarem molts fantasmes fets amb garrafes 
d’aigua que alhora són làmpades integrades en una 
decoració que aplega els fantasmes, l’hotel i la lli-
breria, entre d'altres elements, com la figura de los 
“Más Malos” i els quatre protagonistes amb els rajos 
contra els fantasmes.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major, esmorzar i música 

ambiental.
18.00 h Música en directe. S’Temple Bar.
23.00 h Concert amb Milkers.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
18.00 h Havaneres amb Mar Brava.
23.00 h Concert amb Azafran.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
11.00 h 44è Campionat de dòmino i 26è de parxís.
18.00 h Jocs de mainada amb JaJeJiJoJu.
23.00 h Concert amb Malacara & Willson Band.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Final 44è Campionat de dòmino i 26è de parxís.
18.00 h Tradicional berenar infantil i 25è Berenar Poti-

to.
22.00 h Disco Mòbil DJ Roger.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
13.00 h Botifarrada popular.
18.00 h 43è Concurs de dibuix i escultura.
23.00 h Concert amb Milkers.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
13.00 h Vermut per a socis i veïns.
18.00 h Animació infantil La Granja Rumbera.
23.00 h Concert amb Falciots Ninja.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
21.30 h Sopar de carmanyola amenitzat per Marcos.
02.00 h Traca fi  de festa i desguarniment.
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CARRER CARRER TORDERATORDERA
Tram. Progrés - Fraternitat

Da Vinci és un guarniment d’homenatge a les mà-
quines i invents que va crear l’artista florentí Le-
onardo da Vinci. Una decoració amb trossos de 
màquina, politges, engranatges, alguns plànols dels 
que va dibuixar i la reproducció de diferents mà-
quines al mig del carrer. El sostre recull diferents 
fòrmules que tenia al cap l’insigne científic, mentre 
que les entrades estan bastides amb un gran cervell 
l'una i una màquina voladora l’altra.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major i esmorzar.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
11.30 h Taller infantil pintem papers amb Charnela 

Encuadernació.
18.00 h Xocolatada.
23.00 h Karaokes Band.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
11.30 h Jocs amb Què fas Carlota?.
18.00 h Concurs de dòmino.
22.00 h Sopar de germanor.
23.00 h Concert amb Alma de Boquerón.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
11.30 h Sortija
18.00 h Berenar de bossa i espectacle infantil amb 

SerMàgic.
23.00 h Concert de folck amb Robin’Secret.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
11.30 h Jocs amb Què fas Carlota?.
14.00 h Paella (activitat conjunta amb Fraternitat de 

Baix).
18.00 h Concurs de Botifarra.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
11.30 h Taller “Petits Rumberos” amb Rumba y Son de 

Gràcia.
18.00 h Activitat conjunta amb Fraternitat de Baix.
23.00 h Concert.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
11.30 h Taller Infantil de manualitats (organitzat per 

Lo PintoBcn).
23.00 h Sopar de carmanyola i actuació musical.
02.00 h Traca fi  de festa i desguarniment.
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CARRER CARRER TRAVESSIATRAVESSIA
SANT ANTONISANT ANTONI
Tram. Astúries - Montseny

Travesquia 1817m - 2017m és un guarniment sobre 
un poble d’alta muntanya, construït amb pedres, al 
costat d’una estació d’esquí cota 1817-2017que dóna 
pas a aquest poble amb totes les seves caracterís-
tiques típiques, nevat i amb una església romànica 
amb un pantocràtor. El poble està ple de botigues 
mimetitzades en el seu entorn i que dóna peu a la 
festa major.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
19.00 h Speed Dating.
23.00 h Concert amb Richi DJ. i Muerta Sánchez Dj.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
08.00 h Surt a córrer amb en Toni.
12.00 h Vermut musical Hip Hop a Travessia.
18.00 h Olimpíades d’ hivern.
23.00 h Concert amb Inspira i Maruja Limón.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Vermut musical Clara Olondriz.
21.00 h Sopar de Socis.
00.00 h Dj’s Travessierus “Poli-Mili”.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Tots podem volar a càrrec d’Aeroteca la botiga 

d’aviació de Barcelona.
19.00 h Animació infantil.
23.00 h Concert amb Mico i FunkTumaka.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Vermut musical Intana.
14.00 h Dinar popular.
19.00 h Alerta amb les allaus ( jocs infantils i xerrada 

sobre allaus).
23.00 h Concert amb The Soul Trail Band (Se ator-

menta una vecina) i Mr. Andreu.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Maquillatge infantil.
12.00 h Vermut musical Gypsi-Swing
19.00 h Classe oberta de gimnàstica integral oriental i 

arts marcials.
21.00 h Sopar de veïnes.
23.00 h Orquestrina Trama i Ball del Fanalet (bicente-

nari).

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Màgia!
19.00 h Havaneres amb Pirats del Mar.
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Visites concertades tots els caps de setmana
Taller d’Història de Gràcia Centre d’Estudis
Telèfon: 93 219 61 34
 647 843 084
tallerhistoriagracia@gmail.com
tallerhistoriagracia.blogspot.com

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



CARRER CARRER VERDI DEL MIGVERDI DEL MIG
Tram. Robí - Providència

Atmos(feres) és un guarniment que aposta per 
l’abstracció de diferents atmos (feres) que en la seva 
visual i jugant amb l’espai construït, trasllada el vi-
sitant a un món imaginari a través del color i la tex-
tura. Un conjunt ornamental que ofereix diferents 
lectures vehiculades als sentits i a l’estat perceptiu 
de cadascuna de les persones que es deixi envoltar 
per aquesta proposta plàstica.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
08.00 h Traca i passejada.
23.00 h Havaneres Mar Brava.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
18.00 h Berenar Infantil (organitza Agrupament Es-

colta Ramon Llull).
21.30 h Sopar de veïns i monòlegs amb Andreu Casa-

nova i Jordi Merca.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Conta contes Kids&Us (en anglès).
23.00 h Ball amb Arrels de Gràcia.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Verdi platja.
18.00 h Jocs infantils.
23.00 h Ball amb Tupica, guanyador del concurs Verdi 

Music Festival.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
12.30 h Tasta Vins a càrrec de La Festival.
18.30 h Aprèn a Ballar Swing amb Bluemove BCN.
23.00 h Ball amb Rumbakana.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Conta Contes amb Laura del Barret.
18.30 h Berenar d’avis.
23.00 h Ball amb So Legacy, segon classifi cat del con-

curs Verdi Music Festival.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
13.00 h Vermut.
18.00 h Sardanes Cobla Ciutat de Cornellà.
21.30 h Sopar de carmanyola.
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PREMIS POPULARS PREMIS POPULARS 
DE LA FESTA MAJOR DE LA FESTA MAJOR 
DE GRÀCIA 2017DE GRÀCIA 2017

La Fundació Festa Major de Gràcia ha posat en 
marxa un any més els Premis populars dels carrers 
i places guarnides, a través d’un jurat virtual que ho 
podrà fer entre els dies 15 al 20 d’agost amb els seus 
telèfons mòbils.

Per aquest menester han de descarregar-se de la pà-
gina web de la Fundació Festa Major de Gràcia l’app 
corresponent i instal·lar-la en el mòbil.

Cada usuari només podrà votar una sola vegada, 
marcant els tres carrers que consideri acreedors al 
premi popular.

El resultat d’aquest concurs es donarà a conèixer en 
el decurs de la roda de premsa de tancament de la 
festa el dia 21 d’agost, a la seu de la Fundació Festa 
Major de Gràcia.
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RELACIÓ DE BALCONS I PORTALADESRELACIÓ DE BALCONS I PORTALADES
(Inscrits fi ns el 21 de juliol)

• El teatre dels 200 petits papers, carrer Pere Serafí 6 
local esq.
• La Joia de Gràcia, carrer Maria 14 baix
• La Trava Apartaments, Travessera de Gràcia 154 3-1 
• Amunt Bananes i Melons, carrer Torrent de l’olla 117
• Kiwis, carrer Santa Clotilde baixos 2
• La diversitat, carrer Providència 17
• Portalada del Sí, carrer Robí 22
• Bosque de hadas, carrer ventallat 34 baixos 
• Les fl ors del Torrent, carrer Torrent de les fl ors 32 1r 1a
• Diamants, carrer Francisco Giner 49 local 2
• Reina de corazones, carrer Mare de Déu dels Desempa-
rats 2-4
• Rebel·lió natural Part 1, carrer Travessera de Gràcia 98 
Bis-local
• Rebel·lió natural Part 2, carrer Vic 7 local 2
• Rebel·lió natural Part 3, carrer Vic 2 local 
• Rebel·lió natural Part 4, riera de Sant Miquel 59 local
• Rebel·lió natural Part 5, carrer Luis Antúnez 9 local
• Rebel·lió natural Part 6, carrer Luis Antúnez 11 local

• Rebel·lió natural Part 7, riera de Sant Miquel 29 local
• Rebel·lió natural Part 8, riera de Sant Miquel 25 local
• Rebel·lió natural Part 9, riera de Sant Miquel 21 local
• The Badass Bearz experiment, carrer Guilleries 16 baix
• Art en cubs, carrer Lluis Antúnez 7 2-1
• L’ADN de l’art, carrer Guilleries 28
• La vinya del Boter, carrer Tordera 62 baixos
• L’envelat, carrer Santa Rosa 14 Ppal.2a
• Embala’t a 200, carrer Santa Magdalena 12
• Gràcia Tattoada, carrer Martinez e la Rosa 67
• El cabaret de Gràcia, carrer Ramón i Cajal 35
• El Ball del Fanalet, carrer Gran de Gràcia 106 principal 2
• L’envelat de Martinez, carrer Martinez de la Rosa 18 1-2
• La Sassi d’en Ramon Llull, carrer Ros de Olano 6 2-1
• El Jardinet de la cuina, carrer Ramón i Cajal 12 baixos
• 1er APLEC de la Sardana al Park Güell, carrer Santa 
Àgata 3 Pral. 2
• Entrar-hi, carrer Penedès 7
• Volar, carrer Verdi 58
• Adopta, carrer Travessera de Gràcia 216
• Els 80 de Siracusa, carrer Siracusa 23
• D.O Pinyolales, Carrer del Torrent de l'Olla, 7
• Ghostbusters, Carrer Puigmartí, 25

1850.08.13). Del carrer Bonavista l’any 1903, deia la no-
tícia “Balcones en su totalidad adornados con fl ores ar-
tifi ciales” (NotU, 1916.08.15). Per tal de seguir la recupe-
ració d’aquesta entranyable tradició, la Fundació Festa 
Major de Gràcia convida tots els veïns i veïnes del barri 
que ho desitgin a participar en el 19è Concurs de porta-
lades i balcons 2017. Lliurament de premis. 17 d’agost, a 
les 18.00 h a la plaça de la Vila de Gràcia.

19È CONCURS19È CONCURS
DE GUARNIMENTS DE GUARNIMENTS 
DE BALCONS I DE BALCONS I 
PORTALADESPORTALADES
Inscripcions i bases. Fundació Festa Major de Gràcia, 
Alzina, 9. Fins l'11 d’agost de 17.00 a 21.00 h. La carac-
terística més important i que sens dubte més prestigi 
ha donat a la Festa Major de Gràcia són els seus guar-
niments de carrers. Aquesta vella i artesana tradició ha 
tingut des de sempre la inestimable col·laboració de 
veïns i veïnes de Gràcia, que en els orígens de la fes-
ta amb el guarniment dels portals i balcons de les ca-
ses possiblement van ser els precursors d’aquesta mà-
gia, com ho certifi ca la notícia més antiga de guarni-
ments de carrers, l’any 1850, quan l’ajuntament convi-
dava “a los vecinos de esta vila a que adornen el frontis 
de sus casas los tres días que durará la fi esta” (DdB, 

El carrer de Bonavista, el 1915. Fotografi a d'Antonio Matarranz. 
Col. Matarranz, Institut d'Estudis Fotogràfi cs de Catalunya
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RUTA HISTÒRICA PER CARRERS I PLACES RUTA HISTÒRICA PER CARRERS I PLACES 
GUARNIDES A TRAVÉS DE CODI QRGUARNIDES A TRAVÉS DE CODI QR

Carrer Josep Torres en una fotografi a de
l'any 1914. Autor desconegut. Arxiu JMC

Carrers i places amb codi QR
• Berga (comissió de festes)
• Betlem 44 (la nau espacial)
• Bonavista 26 (ferreteria)
• Bruniquer 2 (antic celler)
• Camprodon 2 (lateral façana escola aleluia)
• Ciuda Real (comissió de festes)
• Congost 29 (bar Laia)
• Francisco Giner 46 (districte)
• Fraternitat de Baix (comissió de festes)
• Fraternitat de Dalt (comissió de festes)
• Guilleries 6 (local Festes Perla)
• Joan Blanques de Baix (comissió de festes)
• Joan Blanques de Baix de tot (comissió de festes)
• Joan Blanques de Dalt 57 (antic local com. de festes)
• La Perla (comissió de festes)
• Llibertat (comissió de festes)
• Martínez de la Rosa 51 (botiga can allà)
• Milà i Fontanals 72 (bodega marín)
• Monistrol 2 botiga
• Montmany 46 (el glop)
• Mozart (comissió de festes)
• Perill (comissió de festes)
• Plaça del Poble Romaí (comissió de festes)
• Plaça de la Vila de Gràcia (comissió de festes)
• Plaça Rovira i Trias (comissió de festes)
• Placeta Sant Miquel i Rodalies (comissió de festes)
• Progrés (comissió de festes)
• Providència (comissió de festes)
• Puigmartí (comissió de festes)
• Ramon y Cajal 58 (bar amistat)
• Reig i Bonet 12 (electro-europa)
• Santa  Eugènia 14 (merceria)
• Tordera (comissió de festes)
• Torres 7 (baixos vivenda)
• Torrijos 13 (bar amistat)
• Travessia de Sant Antoni
• Verdi de Baix 33 (botiga casa atlàntica)
• Verdi de Dalt 96 (botiga vidres i miralls)
• Verdi del Mig (comissió de festes)
• Vic 23 (bodega quimet)

El Bicentenari s’ha plantejat com un homenatge i un 
reconeixement als festers de totes les èpoques que 
han fet que la Festa Major actual sigui el que és ara. 
Per aquest motiu, aquest any podreu gaudir d’un re-
corregut per diferents espais de la Vila on trobareu 
codis QR, que escanejats amb els vostres mòbils, us 
permetran veure aquells mateixos trams de carrers 
guarnits en d’altres èpoques. Aquesta activitat us 
permetrà copsar la dimensió que la Festa Major de 
Gràcia havia arribat a tenir en altres temps. Informa-

ció: A la web de la Fundació de la Festa Major de Grà-
cia (www.festamajordegracia.cat) i a l’espai d’in-
formació de la Festa (c/Alzina, 9) podreu trobar ma-
pes i fulletons per poder realitzar el recorregut sencer 
i no perdre-us cap imatge! Organitza: Fundació Festa 
Major de Gràcia amb la col·laboració de Josep Maria 
Contel i Ferran Pons.
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De nou la Festa Major acull espais de festa 
repartits per tot el barri i que estan organitzats 
tant per la Fundació Festa Major de Gràcia, 
com per entitats de la vila i l'Ajuntament de 
Barcelona-Districte de Gràcia.

ESPAIS DE FESTA MAJOR

LA PLAÇA DEL FOLKLA PLAÇA DEL FOLK
Lloc: Plaça del Sol.
ORGANITZA: C.A.T. Centre Artesà Tradicionàrius, Fun-
dació Festa Major de Gràcia i Districte de Gràcia.

Un any més la Plaça del Sol, que s’ha convertit amb el 
pas del temps en un referent de la Festa Major de Grà-
cia, ha preparat per aquesta edició una proposta de la 
música tradicional amb els principals grups de folk 
del moment en un programa per a tots els públics.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
19.00 h Tardes familiars folk, taller de ball folk amb 

Ballaveu.
22.00 h Ballaveu presenten el disc Flors i Violes i Di-

jazzònic Quartet.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Tallers creatius en família, per COMEET-

BCN: Aquarel·la.
19.00 h Tardes familiars folk, taller de percussió tradi-

cional amb Kabum.

Recital de cançó protesta.
22.00 h  Quico Pi de la Serra presenta en concert 

Dues tasses.
23.30 h Grup Coses & Cobla Sant Jordi Ciutat de 

Bar ce lona en concert presenten Així s’encenen 
al vent.

En record als recitals de l'envelat de la plaça del Sol dels anys setanta.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Tallers creatius en família, per COMEET-

BCN: Pals de pluja i maraques.
19.00 h Tardes familiars folk, taller de txalaparta amb 

Kolpez Txalaparta.
22.00 h Kolpez Txalaparta en concert i Ebri Knight.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
19.00 h Tardes familiars folk, taller de músiques del 

món amb Alcuscus: Toca, remena i balla.
22.00 h Alcuscus en concert, i Derrumband presenta 

el disc A Barcelunya.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
19.00 h Tardes familiars folk, taller de ball folk amb 

Orquestrina Trama.
22.00 h Ball folk amb Orquestrina Trama vs El Pont 

d’Arcalís.



DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
Gran diada de Festa Major

 La Cobla Orquestra Lluïsos de Taradell recrea el 
disc històric de La Trinca Festa Major amb la partici-
pació d’Eduard Pujol, Marc Casanovas i Eduard Auto-
nell i la direcció escènica a càrrec de David Ceballos. 
Per reviure una jornada clàssica de Festa Major.
17.45 h Passada inaugural.
18.00 h Pregó de Festa Major i ballada de sardanes.
20.00 h Processó i sermó.
20.30 h Concert serenata 
22.00 h Espectacle i concert Festa Major, amb la Co-

bla Orquestra Lluïsos de Taradell i l’orquestrina 
Tarasca Folk

23.00 h Gran Ball d’envelat i ball folk amb l’orquestri-
na Tarasca Folk.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
22.00 h Balkan Paradise Orchestra.
23.45 h PD Dr. Batonga.

Actuació de Kabum, grup de percussió resident al 
CAT, abans i després dels concerts els dies 16, 17 
i 19 d’agost.

LA PLAÇA DEL SWINGLA PLAÇA DEL SWING
Lloc: Plaça del Diamant.
ORGANITZA: Orfeó Gracienc, Fundació Festa Major de 
Gràcia i Districte de Gràcia.

La plaça del Diamant que s’ha convertit amb el temps 
en un referent musical de la festa, ha preparat una pro-
gramació dedicada al Swing pensada per a un públic 
infantil i familiar amb un munt d’activitats i especta-
cles aptes per a tots els públics.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
18.30 h Sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa.
22.00 h Classe oberta de Lindy Hop a càrrec de Swing-

Cats.
23.00 h Concert de Swing amb Gunhild Carling & 

Shakin' All.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
18.00 h Activitat musical familiar a càrrec de Santi 

Carcasona.
23.00 h Concert de Swing amb Sandra Artigas Quartet.
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DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
17.00 h Espectacle familiar “El guardià de la nit” a càr-

rec del Grup Bufanúvols.
21.00 h  Concert Pop “Anys 60” amb Els Sirex i Els 

Mustang.
Per reviure el mític concert de l'envelat de la plaça del Diamant de l'any 1964.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
19.30 h Taller i concert amb el Cor universitari 

d'Utrecht (Holanda).
23.00 h Concert de Swing amb Tumchak.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Activitat infantil, La Llavor de Foc amb Babou 

Cham i Carlota Subirós.
19.00 h  L’esbart de l’Orfeó Gracienc i del Cercle de 

Gràcia presenten “L’Envelat”. Coreografi a de Sal-
vador Mel·lo.

22.00 h Taller de Swing solo “Charleston & autèntic 
jazz”.

23.00 h Concert de Dixieland amb The Hat Hausen 
Elàstic Band.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
11.00 h Cançons i balls El gegant baixa de la munta-

nya amb Jaume Ibars.
19.00 h Balla swing en família amb Swingmaníacs.
23.00 h Concert de Swing amb Dumpy Lobsters.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
18.30 h Espectacle familiar Danses per la Pau a càrrec 

del Grup Bufanúvols.
22.30 h Exhibició de Swing a càrrec de Balla Swing.
23.00 h Concert de Swing amb Shakin' All.

REVOLUCIONAR'TREVOLUCIONAR'T
LA PLAÇA DE LA LA PLAÇA DE LA 
IMAGINACIÓIMAGINACIÓ
Lloc: Plaça Revolució.
Organitza: Districte de Gràcia.

En la present edició la plaça Revolució centrarà la 
seva programació en “La plaça de la imaginació” 
amb REVOLUCIONAR'T, oferint una àmplia pro-
gramació amb activitats inclusives pensades per a 
totes les edats.

CADA DIA DEL CADA DIA DEL 1515 AL  AL 2121 D’AGOST  D’AGOST 
11.00 a 01.00 h (dilluns 21, d’11.00 a 14.00 h).
 • Punt d’informació (d'11.00 a 16.00 h).
 • Ludoteca infantil amb jocs inclusius.
 • Biblioteca amb llibres i contes inclusius (de 16.00 

a 18.00 h).
 • Activitat diària de l’Ateneu de Fabricació Digital 

de l’Ajuntament de Barcelona
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DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Contes a càrrec de Susagna Navó (activitat in-

clusiva).
18.30 h Inici del Taller de circuit sensorial (activitat 

inclusiva).
21.30 h Teatre amb narracions i acordió amb Albert 

Marqués i Víctor Pedrol.
23.00 h Màgia amb Pòker de Dames (cia. Xicana).

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Circ Bombeta (activitat inclusiva).
18.00 h Resol “el Cas” amb Nòmades Teatre Crític.
19.30 h Activitat de circ amb COOPDECIRC.
21.00 h Teatre “Espegagcular” amb el Taller de teatre 

per adults de La Violeta de Gràcia.
23.00 h Documental “Connectats”. IMPD. Activitat 

adaptada a persones amb discapacitat auditiva.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Contes a càrrec de Mercè Rubí (activitat inclu-

siva).
18.30 h Tast de circ amb el districte convidat (Ateneu 

Popular de 9 Barris).
21.30 h Narracions a dues veus amb Mercè Rubí i Blai 

Senabre.
22.30 h Improvisació amb l'Escola Impro Barcelona.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Conte participatiu de la Festa Major de Gràcia 

amb Teresa Vergés.
18.00 h Aprentik, aprenentatge amb tecnologia.
21.30 h Taller de Glosa amb Cor de Carxofa.
22.30 h Actuació de la Glosa Nostra i glosada fi nal.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Contes amb Elisabeth Ulibarri (activitat inclu-

siva).
18.30 h Taller de teatre amb Clara Manyós.
21.30 h Espectacle “La Conquesta” de Clara Manyós i 

Andreu Manyós.
23.00 h Espectacle de circ “Kompass” de la cia. Salto-

ka, membre de COOPDECIRC.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Contes amb Patricia McGill (activitat inclusi-

va).
18.30 h Laboratori teatral de Vallcarca, El Coll i la Sa-

lut.
19.30 h AMAD, Drum Circle (activitat inclusiva).
21.30 h Teatre amb narracions i piano amb Alicia Mo-

lina i Òscar Igual.
23.00 h Lectura dramatitzada a càrrec de Teresa Ver-

gés i Enric Sunyol.
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L’ESPAI JOANICL’ESPAI JOANIC
Lloc: Plaça Joanic.
Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia i Associació 
de Veïns i Comerciants de la Plaça Joanic.

Un any més, i com ja és habitual, la plaça Joanic torna 
a esdevenir un calaix de sastre de diferents activitats 
de la Festa Major, com per exemple la IX Festa dels 
animals a Gràcia o les activitats d'entitats inclusives, 
entre d'altres propostes familiars de tota mena que do-
nen vida a la plaça.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
Durant tot el dia  Presència de l’Associació per la decla-

ració del Dia Internacional de la Pintura amb 
mostra de pintures, recollida de signatures per 
al Declaració del dia Internacional de la Pintura 
i exposició de quadres sobre animals a l’escenari. 
Recollida de donatius pels animals abandonats: 
pinso de gos, gat, exòtics, llaunes de menjar, llet 
per cadells de gos i gat, sorra de gat, pipetes, co-
llars, medicació, productes de neteja, mantes, ca-
setes, joguines…

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
IX Festa dels animals a Gràcia
10.30 h Inici de la festa, stands de protectores, ani-

mals en adopció, venda d’articles solidaris i reco-
llida de donatius. Mobilitza't per a selva, recolli-
da de mòbils usats i sorteig, a càrrec de l’Institut 
Jane Goodall.

10.45 h Conta contes, “Iu, el llop, i Berta, la Caputxeta 
Verda”, a càrrec de Dekimba.

11.00 h Primats, els nostres cosins, conta contes, salu-
tació ximpanzé i taller de màscares “Posa’t al seu 
lloc”, a càrrec de l’Institut Jane Goodall.

11.00 h Jocs de taula, a càrrec de Dekimba.
11.30 h Demostració d’educació canina, a càrrec de 

Alperroverde.
12.15 h Passarel·la d'animals en adopció: Vine a co-

nèixer les estrelles de la festa!
17.00 h Zumbaguau, a ballar i divertir-nos junts!, a 

càrrec de Lidia. Gratuït. Donatiu voluntari de 3€, 
destinat als animals, amb dret a una aigua més un 
número pel sorteig solidari.

18.00 h Passarel·la d'animals en adopció: Vine a co-
nèixer les estrelles de la festa!

18.00 h Taller de pintura infantil a càrrec de l’Associa-
ció Dia Internacional de la Pintura.

19.00 h Xerrada i preguntes obertes: "Trabajando con 
gatos de forma holística y natural", a càrrec de Te-
rapia Felina.

19.45 h Sorteig solidari de 2 entrades de 1/2 hora a 
Gatuari, més una sessió de ioga Gatuari, més sor-
teig d’un sac de pinso per una protectora d’Ani-
malades. Sorteig Institut Jane Goodall d'un any 
d'apadrinament d'un ximpanzé orfe.

22.30 h Concert Arrels de Gràcia.
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DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Festa de l’escuma.
ANC a Gràcia
18.30 a 19.00 h Gran mosaic dels colors del SÍ (al carrer 

Pi i Margall).
19.00 a 20.30 h Tertúlia a la fresca. Jordi Turull (PDe-

CAT), Sergi Sabrià (ERC), Gabriela Serra (CUP) 
i Assumpció Laïlla (Demòcrates de Catalunya). 
Modera Magda Gregori (periodista i politòloga).

20.45 a 21.40 h Espectacle d'humor amb el Gran Gurú 
Bohigues.

22.30 h Concert Party 80.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
L’espai inclusiu
10.30 a 13.00 h Parlem amb les mans, taller i conta contes 

amb llengua de signes a càrrec de CERECUSOR.
Activitats inclusives adaptades a infants amb diversitat funcional

10.30 a 13.00 h L’arbre dels desitjos, vine a penjar els 
teus desitjos. Fàbrica fl ors de colors i dóna vida a 
grans arbres de cartró, a càrrec de Comeet.
Activitats inclusives. Activitat de sensibilització vers la diversitat fun-
cional.

17.30 a 19.30 h Joc sobre rodes, utilitzant la tècnica de 
simulació, es farà un circuit que permet experi-
mentar les diferents barreres amb què es troben 
les persones amb discapacitat en la seva vida 
quotidiana, a càrrec de la Federació ECOM.

18.00 a 20.00 h “Xocolata Paint” conte taller amb xoco-
lata. Activitat inclusiva i adaptada a infants amb 
pluridiscapacitats a càrrec d’un viatge Sensorial. 
Narració sensorial d’un conte on la protagonista 
és la xocolata, ingredient amb el qual es realitza-
ran a posteriori dibuixos dels personatges.

22.00 h Havaneres amb el grup Pirats pel Mar.
00.00 h DJ Xavi Tobaja.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
Un matí amb la Guàrdia Urbana
10.30 a 13.00 h Tallers d’Educació Viària a càrrec dels 

monitors de la Guàrdia Urbana de Gràcia.
 10.30 a 13.00 h  Exhibició de material de la Guàrdia Ur-

bana de Barcelona : cotxes patrulla,  4 x 4,  vehicles 
platja,  escooters i bicicletes.

10.30 a 12.30 h Passejada a cavall per la plaça per als in-
fants, a càrrec dels membres de la Unitat Munta-
da de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

12.00 h Exhibició de la Secció Canina de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona a càrrec dels membres de la 
Unitat de Policia Administrativa i Seguretat de la 
GUB.

14.00 h Concert vermut amb Way Out Sis.
18.00 h Holy party amb DJ Xavi Tobaja.
22.30 h Actuació musical.
01.00 h Concert La Selva Band.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
IX Festa dels animals a Gràcia
10.30 h Inici de la festa, stands de protectores, ani-

mals en adopció, venda d’articles solidaris i reco-
llida de donatius. Consultori gratuït sobre Exoc-
tics, a càrrec de APAEC.

10.45 h Xerrada i demostració sobre eduació canina, a 
càrrec d’Alperroverde

11.15 h Passarel·la d'animals en adopció: Vine a co-
nèixer les estrelles de la festa!

12.15 h Pinta-cares i taller de dibuix lliure, a càrrec de 
Birds Friends.

14.00 h Concert vermut.
17.00 h Xerrada "Falsos mites sobre gossos" a càrrec 

de Ludocan.
18.00 h Passarel·la d'animals en adopció: Vine a co-

nèixer les estrelles de la festa!
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19.00 h Zumbaguau, a ballar i divertir-nos junts! amb 
U Move. Gratuït. Donatiu voluntari de 3€, desti-
nat als animals, amb dret a una aigua més un nú-
mero pel sorteig solidari.

19.45 h Sorteig solidari 2 entrades 1/2 hora a Gatuari 
més una sessió ioga Gatuari més un lot de pro-
ductes Snouts (dognetes més galetes) més una 
bossa feta a mà, Tan Modernei.

20.00 h Sopar vegà a càrrec d'El Jardinet dels Gats (re-
serva de tickets a eventos.jardinet@gmail.com).

22.30 h Actuació musical.
01.00 h Concert La Mulata.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
IX Festa dels animals a Gràcia
10.30 h Stands de protectores, animals en adopció, 

venda d'articles solidaris i recollida de donatius. 
Taller gratuït de maquillatge professional. Con-
sultori gratuït sobre educació canina amb Udols.

10.30 h Taller per nens de caixes niu, Birds Friends.
11.30 h Jocs interactius per gossos, vine a participar 

amb el teu!, a càrrec d’Udols.
12.00 h Xerrada i preguntes obertes "Adaptació del 

gos adoptat al seu entorn", a càrrec de Ludocan.
12 30 h Passarel·la d'animals en adopció: Vine a co-

nèixer les estrelles de la festa!

17.00 h Primats, Els nostres cosins, conta contes, salu-
tació ximpanzé i taller de màscares “Posa’t al seu 
lloc”, a càrrec de de l’Institut Jane Goodall.

17.30 h Xerrada i preguntes obertes "La relación entre 
las personas y los gatos", a càrrec de Terapia Felina.

18.00 h Passarel·la d'animals en adopció: Vine a co-
nèixer les estrelles de la festa!

19.00 h Dog dancing i festa d'acomiat d'en Rocky, a 
càrrec d’Alperroverde.

20.00 h Sorteig solidari de fi  de festa. Una sessió Fisi-
oanimalia, un sac 15 kg pinso gos Picart, un sac 8 
kg pinso gat MAXIMA, de part de Indidogs, un 
llibre de Vegetart, 2 entrades 1/2 hora a Gatuari, 
una sessió de ioga Gatuari, 1 rascador per gats de 
la botiga Animalades, un lot de productes Snouts 
(dognetes més galetes) i un coixi Tan Modernei.

22.30 h Concert Mala Vida.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
12.00 h Activitats aquàtiques infantils.
Activitats del CE Europa
16.00 h Campionat de dòmino (durant tota la tarda).
17.00 h Berenar amb animació infantil.
17.30 a 19.30 h Campionat 3x3 de futbol.
22.00 h Concert Los Serruchos.
00.00 h Karaoke.
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TASTA GRÀCIATASTA GRÀCIA
Lloc: Jardins de Manuel Torrente.
Organitza: El Cargol Graciós i Fundació Festa Major 
de Gràcia.

Un any més l’espai del Tasta Gràcia que ja s’ha con-
vertit amb el pas dels anys en un referent del món 
de la cuina, l’alimentació i la restauració de les dife-
rents varietats gastronòmiques que conviuen a Grà-
cia aportarà de nou la part de la cultura culinària de 
la Festa Major.

Tots els dies des de les 12.30 h Tast de braves, cargols i ver-
mut festa major.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
12.30 h Traca i vermut d’inauguració.
13.00 a 15.30 h Cargols i graellada popular.
16.30 a 21.00 h Espai de bar a la fresca.
21.00 h Barbacoa nocturna.
23.30 h Plat nocturn musical amb The Pathillas.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
13.30 a 16.00 h Espai de carmanyola amb servei de bar.
18.30 h Dibuix i manualitats infantils, “Tunejar el Car-

gol Graciós”.
19.00 h Taller de farines.
20.00 h Caragolada popular 10è aniversari i productes 

a la brasa.
21.30 h Sopar de Veneçuela.
23.00 h Tast musical Hector Versions.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
13.30 a 16.00 h Espai de carmanyola amb servei de bar.
19.00 h Presentació Tast de vins D.O. Catalunya.
21.30 a 23.30 h Sardinada especial 10è aniversari.
23.30 h Música i danses irlandeses amb Irish Corner & 

Nuala Barcelona Irish Dancers.
24.00 h Nit dolça 10è aniversari. Crema de whisky 

amb coca.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
13.30 a 16.00 h Espai de carmanyola amb servei de bar.
19.30 h Tast de vins D.O. Pla de Bages i maridatge 

amb la cuina nòrdica.
21.30 h Sopar Europa a la taula 10è aniversari: Itàlia / 

Grècia / Catalunya / Portugal / Dinamarca.
23.30 h Tast musical, Anem de marxa! ahir, avui i demà.
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DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
13.00 h Tast 10è aniversari, cerveses San Miguel (pla-

ces limitades).
14.00 a 15.30 h Paella marinera 10è aniversari.
18.30 h Taller tast vermut Olabe amb acompanya-

ment musical.
21.30 h Sopar, Suquet de peix graciós 10è aniversari.
23.30 h Tast musical, El Mosquito del Garito.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
10è aniversari del Cargol Graciós
13.00 h Actuació Xeremiers de Mallorca
13.30 h Concurs de cuina 10è aniversari, Cargols a la 

gracienca 2017. Grans Premis.
14.00 a 16.00 h Dinar de celebració de Festa Major.
17.00 h Berenar mallorquí musical a la fresca.
22.00 h Sopar celebració 10è aniversari del Cargol 

Graciós.
23.30 h Rifa gastronòmica i de cuina.
24.00 h Festa musical, tast musical mallorquins i Hèc-

tor versions.

DILLUNS 21 D’AGOST
13.30 a 16.00 h Espai de carmanyola amb servei de bar.
17.00 h Tancament i brindis pel 10è aniversari i fi ns 

l’any que ve.

L’ESPAI DE LA L’ESPAI DE LA 
GENT GRANGENT GRAN
Lloc: Plaça del Poble Romaní, davant del Casal 
d’Avis Siracusa.
Organitza: Casal d’Avis i Fundació Festa Major de 
Gràcia.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
08.00 h Traca d’Inici de Festa Major.
17.00 h Música i ball amb Joan Sanjust.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
17.00 h Música i ball amb el grup Liberti.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
17.00 h Havaneres amb rom cremat per a tothom.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
17.00 h Música i ball amb Kalimba.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
17.00 h Música i ball amb Alex.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
17.00 h Música i ball amb el fantàstic Sola.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
17.00 h Música i ball amb Sebastià.
 I traca fi  de festa
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PLAÇA DE LES PLAÇA DE LES 
DONES DEL 36DONES DEL 36
Lloc: Plaça de les Dones del 36.
ORGANITZA: Consell de les Dones del Districte de 
Gràcia.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
18.00 h Acte en Memòria de les Dones del 36.

 Activitat amb servei de llengua de signes.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
Projecte Minerva
Acte multidisciplinar amb poesia, dansa, música, 
contes, teatre... de les Dones Creadores de Gràcia 
del Projecte Minerva.
18.00 a 21.30 h
 Poesia i dansa amb Marta Pérez i Pol Jiménez.
 Poesia, música i dansa amb Alba Tor.
 Lectura dramatitzada a càrrec de Teresa Vergés.
 Música amb Clàudia Cabero.
 Xarrups d'estiu, contes amb Laura Rodríguez.
 Microteatre amb Alba Aluja.
 Recital de poemes amb Rosa M. Arrazola i Cristi-

na Rabell
Activitat amb servei de llengua de signes.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
18.30 a 22.00 h Una nit de música, sorpreses, creativitat 

femenina, humor i diversió. Amb la presència de 
Lidia Uve i altres col·laboracions especials, a càr-
rec de Dona cançó.

 Activitat amb servei de llengua de signes.

L’ESPAI DE LA CALMAL’ESPAI DE LA CALMA
Lloc: Cercle Catòlic de Gràcia, carrer Santa Magda-
lena, 12
Organitza: Cercle Catòlic de Gràcia i Fundació Festa 
Major de Gràcia.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
12.30 h Pregó inici Espai de La Calma.
13.00 h Vermut de benvinguda.
15.00 h Dinar de carmanyola.
18.00 h Tapas’s Bar.
18.00 h Jocs de taula, més de 200 jocs de Festa Major.
20.30 h Vine a sopar a l’espai!
21.30 h Gran gala de presentació del Cercle.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
18.00 h Tapas’s Bar.
18.00 h Jocs de taula, més de 200 jocs de Festa Major.
20.30 h Vine a sopar a l’espai!
21.30 h Nit de cabaret.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
18.00 h Tapas’s Bar.
18.00 h Jocs de taula, més de 200 jocs de Festa Major.
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20.30 h Vine a sopar a l’espai!
21.30 h El ball d’envelat de sempre.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
18.00 h Tapas’s Bar.
18.00 h Jocs de taula, més de 200 jocs de Festa Major.
20.30 h Vine a sopar a l’espai!
21.30 h Gran nit dels musicals.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
18.00 h Tapas’s Bar.
18.00 h Jocs de taula, més de 200 jocs de Festa Major.
20.30 h Tarda de swing. Vine a ballar a l’espai.
21.30 h Nit de swing. Vine a ballar a l’espai.

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
18.00 h Tapas’s Bar.
18.00 h Jocs de taula, més de 200 jocs de Festa Major.
20.30 h Vine a sopar a l’espai!
22.00 h Guanya i canta amb el bingo musical.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
18.00 h Tapas’s Bar.
18.00 h Jocs de taula, més de 200 jocs de Festa Major.
20.30 h Sopar de col·laboradors.

PASSEIG DE SANT JOANPASSEIG DE SANT JOAN
Organitza: Associació de Veïns i Amics del Passeig 
Sant Joan.

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
10.00 a 21.00 h Fira d’artesans, col·lectiu “El Petit Arte-

sà” (Indústria - Pare Claret).
17.30 a 20.00 h La festa de les aigües, organitza Taller de 

Cultura (darrera del monument de Clavé).
18.00 h Taller infantil manualitats amb paper (davant 

del monument de Clavé).
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19.00 h Xocolatada freda.
21.30 h Nit de rock i blues amb The Holy Sinners i A 

Contra Blues.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
10.00 a 21.00 h Fira d’artesans, col·lectiu “El Petit Arte-

sà” (Indústria – Pare Claret).
21.30 h Sopar de carmanyola i Nit de rumba amb No 

Estamos Locos i Takeover.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
10.00 a 21.00 h Fira d’artesans, col·lectiu “El Petit Arte-

sà” (Indústria – Pare Claret).
Un dia amb els Mossos d’Esquadra
Activitats organitzades per la Policia de la Generalitat, 
Mossos d’Esquadra (davant del monument de Clavé).
10.00 h Tallers i exposició de material de les Unitats 

de Trànsit, Canina, Subsòl, Desactivació d’explo-
sius (TEDAX), Intervenció en muntanya i servei 
històric de la PGME.

11.30 h Exhibició de la Unitat canina.
12.30 h Exhibició de la Unitat canina.
13.00 h Tallers i exposició de material de les Unitats 

de Trànsit, Canina, Subsòl, Desactivació d’explo-
sius (TEDAX), Intervenció en muntanya i servei 
històric de la PGME.

18.00 h Jocs infantils tradicionals per a pares i criatu-
res (davant del monument de Clavé).

22.30 h Havaneres i rom cremat amb el grup La Ve-
lla Lola. A continuació els èxits de tots els temps 
amb Los Pasantes.

XIII GIMCANA FESTA XIII GIMCANA FESTA 
MAJOR DE GRÀCIAMAJOR DE GRÀCIA
Lloc: Carrers de Gràcia. Inici a la plaça de la Vila

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
15.45 h  La Fundació Festa Major, amb col·laboració 

dels diferents carrers, places i espais, organitza 
una gimcana per a totes les edats amb l’objectiu de 
recórrer les places i carrers guarnits tot recuperant 
jocs tradicionals. Un recorregut d’emocions i sor-
preses en què podreu saltar, cantar, somiar o dis-
fressar-vos i en el qual el bicentenari tindrà un pa-
per fonamental. Inscripcions: Fundació Festa Major 
de Gràcia, Alzina, 9, del 14 al 20 d’agost. Grups de 5 
participants (sense límit d’edat, però hi ha d’haver 
algú responsable del qual necessitarem el seu telè-
fon). A la sortida, a la plaça de la Vila, es donaran 
totes les indicacions pertinents. A partir d’aquest 
moment i fi ns a les 20.00 hores a més proves rea-
litzades, més punts. Lliurament de premis: Envelat del 
Bicentenari als Jardinets de Gràcia, 21.30 h.
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LA BIBLIOTECA LA BIBLIOTECA 
VA DE FESTA!VA DE FESTA!
Lloc: carrer Torrent de l’Olla, 104
ORGANITZA: Biblioteca Vila de Gràcia

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
18.00 h Teatre infantil, “Issun Bôschi” amb Ronda-

llaire.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
19.00 h Narració amb música “En tu casa o en la 

mia?” (activitat adults).

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
19.00 h Teatre “Com nos tornem” amb la Cia Bubulina 

Teatre (activitat adults).

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
18.00 h Conte infantil “Fredèric” (conte inclusiu i 

adaptat per infants amb pluridiscapacitat a càr-
rec d’ Un Viatge Sensorial - a partir de 4 anys).

 Activitat amb llengua de signes.

CONCERT D’ORGUE CONCERT D’ORGUE 
DE FESTA MAJORDE FESTA MAJOR
Lloc: Parròquia Santa Maria de Gràcia, carrer Gràcia, 3
Organitza: Parròquia Santa Maria de Gràcia amb el su-
port de l’Ajuntament de Barcelona Districte de Gràcia

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
20.30 h 15è Concert d’orgue de Festa Major, per a pe-

tits i grans. Permetrà conèixer a tothom aquest 
magnífi c instrument instal·lat a la Vila de Gràcia. 
Amb l'organista Saskia Roures, “Bach alla italiana”.

83



UNA FESTA SOLIDÀRIAUNA FESTA SOLIDÀRIA

LA XAPA DE PROACTIVA OPEN ARMS
La Fundació Festa Major de Gràcia s’ha afegit 
aquest any a la campanya solidària de l’Associació 
Proactiva Open Arms, una ONG catalana que vetlla 
per salvar les vides de refugiats i migrants que es 
llencen al Mediterrani fugint de conflictes bèl·lics i 
de la gana. Adquirint la xapa de l'entitat al preu de 
3 euros i amb la teva donació podràs posar el teu 
granet de sorra per frenar aquest drama humà. Les 
trobaràs a qualsevol dels carrers i places guarnides i 
al punt d'informació de la Festa Major, al c/Alzina, 9 
entre el 14 i el 21 d’agost.

VISITES AL REFUGI VISITES AL REFUGI 
DEL DIAMANTDEL DIAMANT
Lloc: Plaça del Diamant
Organitza: Taller d’Història de Gràcia Centre d’Estudis.

Del 13 al 21 d’agost
18.00 a 22.00 h Visites guiades al refugi de la plaça del 

Diamant, d’una hora aproximadament, preu 3 eu-
ros. Informació: 647 843 084 informació i reserva a la 
taula del Taller d’Història a la mateixa plaça, totes 
les tardes de 17.30 a 21.30 h. Cal inscriure’s abans.
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ITINERARI HISTÒRIC ITINERARI HISTÒRIC 
FESTIU PELS CARRERS FESTIU PELS CARRERS 
GUARNITS DE LA FESTAGUARNITS DE LA FESTA
ORGANITZA: Taller d’Història de Gràcia Centre d’Estudis 
amb col·laboració de la Fundació Festa Major de Gràcia.

DEL DEL 1515 AL  AL 2020 D’AGOST D’AGOST
10.30 h  Un itinerari que comença a l’envelat del Bi-

centenari de la Festa Major, als Jardinets de Grà-
cia, visitant l’exposició l’“Art de Guarnir el carrer, 
La construcció col·lectiva i imaginativa de l’efímer”, 
i segueix per diferents carrers guarnits per conèi-
xer el seu guarnit a fons. Places limitades. Preu 10 
euros, socis del Taller 50% i nens gratuïts fi ns a set 
anys. Informació i reserva al 686 608 021, d'11.00 a 
14.00 h i de 17.00 a 22.00 h, adreçant un correu a ta-
llerhistoriagracia@gmail.com o a la taula del Taller 
d’Història a la plaça del Diamant, totes les tardes 
de 17.30 a 21.30 h del 13 al 19 d’agost. Cal inscriure’s 
abans i indicar per quin dia es vol fer la reserva.

PUNT VERD TABUENCAPUNT VERD TABUENCA
Lloc: Carrer Guilleries, 24
ORGANITZA: Punt Verd Tabuenca.

El guarniment ha estat realitzat pel Centre Ocupa-
cional Eneida i totes les activitats són inclusives i 
adaptades a infants amb diversitat funcional.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
18.30 h Fabriquem maraques!, un taller creatiu i mu-

sical on podreu fabricar les vostres pròpies mara-
ques amb diversos elements artístics amb mate-
rial reciclat a càrrec de Commet.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
18.30 h Parlem amb les mans, taller amb llengua de 

signes a càrrec de CERECUSOR.
18.30 h Taller creatiu d’aquarel·la, vine i aprèn tècni-

ques d’aquarel·la. Deixa volar la teva imaginació 
i treu l’artista que portes a dins! La temàtica serà 
del medi ambient. A càrrec de Commet.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
18.30 h La Recicleta Music Band: espectacle musical 

itinerant sobre el reciclatge, on mitjançant el to 
humorístic del guió i la interacció amb els ciuta-
dans es treballa la importància de realitzar cor-
rectament la recollida selectiva. A càrrec de LA-
VOLA. Cosostenibilitat.

 Taller d'invents reciclats: t’ imagines tot el que 
pots inventar, fabricar i construir amb elements 
reciclats? Vine a inventar! Et trobaràs tot de ma-
terials reciclats i creatius sobre la taula!. A càrrec 
de Commet.
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DO CATALUNYADO CATALUNYA
Ruta dels Vins a la Festa Major de Gràcia
Sabies que a Catalunya es fan vins des de fa més de 
2500 anys? Si encara no els has tastat vine a la Festa 
Major de Gràcia!
A cada carrer, tasta un vi

DIMARTS DIMARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
19.00 h carrer Llibertat.
20.00 h carrer Maspons.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST
19.00 h carrer Perill.
20.00 h carrer Berga.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
19.00 h Tasta-Gràcia Jardins de Manuel Torrente.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D’AGOST D’AGOST
19.00 h carrer Ciudad Real.
20.00 h carrer Providència.

DISSABTE DISSABTE 1919 D’AGOST D’AGOST
19.00 h Plaça Rovira.
20.00 h carrer Puigmartí

DIUMENGE DIUMENGE 2020 D’AGOST D’AGOST
19.00 h carrer Joan Blanques de Baix de tot.
20.00 h carrer Joan Blanques de Baix.

DILLUNS DILLUNS 2121 D’AGOST D’AGOST
19.00 h plaça del Poble Romaní.
20.00 h carrer placeta de Sant Miquels i rodalies.

FIRESFIRES
Lloc: Plaça de la Virreina
ORGANITZA: Districte de Gràcia.

DEL 14 AL DEL 14 AL 2121 D’AGOST D’AGOST
La plaça de l’Artesania
12.00 a 24.00 h Mostra d’artesania. Una mostra d’articles 

artesans variats i únics, venuts pels propis arte-
sans i artistes. Tallers i demostracions d’ofi cis.
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LA FESTA ACCESSIBLE, LA FESTA ACCESSIBLE, 
PER UNA FESTA MÉS PER UNA FESTA MÉS 
INCLUSIVAINCLUSIVA
Visites guiades per a persones amb discapacitat

DIMECRES DIMECRES 1616 D'AGOST D'AGOST
18.00 h Visita al Refugi Plaça del Diamant. Visita gui-

ada i adaptada per a persones amb discapacitat 
auditiva. L’activitat comptarà amb servei d'inter-
pretació amb llengua de signes i emissores FM. 
Cal inscripció prèvia trucant al 647 843 084 o a 
la taula del Taller d’Història a la mateixa plaça 
totes les tardes de 18 a 22 h. Preu: 3 €.

DIJOUS DIJOUS 1717 D'AGOST D'AGOST
de 10 a 10.45 h Aproximació del fet casteller per a per-

sones amb discapacitat visual mitjançant una 
visita audiodescrita i tàctil. Activitat organitza-
da pels Castellers de la Vila de Gràcia. Activitat 
gratuïta prèvia inscripció. Places limitades per 
ordre d’inscripció a subtil@subtil.cat o als telè-
fons 649 005 207/ 620 626 704.

de 10.45 a 13.30 h  Visites a la plaça de la Vila i als car-
rers Mozart, Fraternitat de baix EFIT i Frater-
nitat de dalt ETIS. Un audiodescriptor acom-
panyarà pels carrers emblemàtics i, amb la col-
laboració dels referents dels carrers, es podran 
tocar part dels guarniments. Activitat gratu-
ïta, prèvia inscripció. Places limitades per or-
dre d’inscripció a subtil@subtil.cat o al telèfons 
649 005 207 / 620 626 704.

11.00 a 12.30 h  Al carrer Perill, taller d’hort urbà “Conrea 
el teu minihort”, amb el Servei de Rehabilitació 
Comunitària d’ARAPDIS i del Club Social Gràcia.

DIVENDRES DIVENDRES 1818 D'AGOST D'AGOST
10.30 h Itinerari històric pels carrers guarnits adap-

tat per a persones amb discapacitat auditiva. 
Servei d'interpretació amb llengua de signes i 
emissores FM. Places limitades, cal inscripció 
prèvia trucant al 686 608 021 o escrivint a taller-
dehistoriagracia@gmail.com. Preu: infants gra-
tis, adults 10 € i socis del Taller d’Història 5 €.

17.00 a 18.00 h al carrer Llibertat, taller de manualitats 
“Com fer una tira de confetti” i “Crea el teu propi 
marc de fotos” a càrrec del Club Social Salut Men-
tal de Gràcia i del Servei de Rehabilitació Comu-
nitària d’ARAPDIS.

18.00 h Visita al Refugi del Diamant guiada i adaptada 
per a persones amb discapacitat visual. L’activitat 
comptarà amb servei d'audiodescripció. Places li-
mitades per ordre d’inscripció a subtil@subtil.cat 
o als telèfons 649 005 207/620 626 704.

Activitats a l’Espai Joànic. L’espai inclusiu
La Fundació Festa Major de Gràcia i el Districte de 
Gràcia organitzen a la plaça Joanic activitats lúdi-
ques per infants i adults. Aquestes activitats són de 
sensibilització, inclusives i adaptades a infants amb 
pluridiscapacitat. Participació d’entitats de Gràcia 
que treballen en l’àmbit de la discapacitat i salut 
mental als carrers de la Festa Major.
Tallers i activitats inclusius

citat 
r.
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ACTIVITATS ACTIVITATS 
ESPORTIVESESPORTIVES

DMARTS MARTS 1515 D’AGOST D’AGOST
22è TORNEIG DE BÀSQUET 3 X 3
Lloc: Col·legi La Salle de Gràcia, plaça del Nord,14. 
Organitza: Associació Antics alumnes de la Salle-Jo-
sepets i Fundació Festa Major de Gràcia. Inscripcions: 
Només a través de www.festamajordegracia.cat fins 
el 7 d’agost a les 14.00 h. Categories: Open totes les 
edats i els equips poden ser mixtes. Equips: mínim 3 i 
màxim 5 jugadors. Horari del torneig: 9.30 h (convoca-
tòria), 10.00 h (inici del torneig). Preu: 40 € per equip.

 PEDALADA POPULAR amb bicicletes guarnides
Amb motiu del Bicentenari de la Festa Major de Grà-
cia participa a la pedalada popular amb la teva bici-
bleta guarnida.
10.00 h Inici: Passeig de Sant Joan-Travessera (Jar-

dins). Recorregut: Passeig de Sant Joan, Travesse-
ra, Escorial, Providència, plaça Rovira i Trias, Ra-
bassa, Sant Salvador, Verntallat, Martí, Torrent de 

les Flors, Encarnació, Torrent de l’Olla, Traves-
sera de Gràcia, Bailèn, Còrsega, Jardinets, Gran 
de Gràcia, Santa Rosa, Badia, Mateu, Torrent de 
l’Olla, Montseny, Pere Serafí, Travessera de Grà-
cia, Torrent de l’Olla, Diluvi, plaça de la Vila. Or-

ganitza: Club Ciclista de Gràcia i Fundació Festa 
Major de Gràcia.

DIMECRES DIMECRES 1616 D’AGOST D’AGOST

VISITA DEL CLUB ESPORTIU EUROPA ALS CAR-
RERS I PLACES GUARNIDES
Inici del recorregut dels jugadors, jugadores i tècnics 
dels primers equips masculí i femení del Club Espor-
tiu Europa per diferents carrers i places de la Festa 
Major de Gràcia 2017, a les 18.00 h a la plaça Joanic.

DIJOUS DIJOUS 1717 D’AGOST D’AGOST
13è 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 ràpi-
des a 10 minuts. Sistema suís, set rondes amb un mà-
xim de 100 jugadors. Inici: 10.00 h. No hi ha inscripció 
prèvia, els jugadors hauran d’acreditar-se a la taula 
de 09.00 a 09.50 h.

16è TORNEIG DE TENNIS 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, mas-
culina, femenina i parelles (poden ser mixtes). Inscrip-

cions: Fundació Festa Major de Gràcia, Alzina, 9, fins 
el 12 d’agost de 17.00 a 21.00 h. Preu: 8 € per jugador, 
Preu per parelles: 4 € per jugador.
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EXPOSICIONSEXPOSICIONS

 Exposició Guarnir el Món de Festa. Espai Urbà 
Espai Humà (Gràcia, València, Lisboa, Medallin) 
comissari Josep Fornés i Garcia. Palau de la Virreina, 
La Rambla, 99, del 7 d’agost al 11 de setembre. ORGA-

NITZA: Fundació Festa Major de Gràcia.

 Exposició l’Art de Guarnir el carrer. La cons-
trucció col·lectiva i imaginativa de l’efímer, co-
missari Josep Maria Contel. Envelat del Bicentena-
ri (Jardinets de Gràcia) fins el 13 d’agost de 10.00 a 
22.00 h del 14 al 21 d’agost de 10.00 a 24.00h. ORGANIT-

ZA: Fundació Festa Major de Gràcia.

Exposició Notes de Festa Major I i II, del 1 al 31 
d’agost a la seu del Districte de Gràcia, plaça de la Vi-
la de Gràcia, 2. ORGANITZA: Taller d’Història de Gràcia 
Centre d’Estudis i Fundació Festa Major de Gràcia.

 Exposició Te'n recordes cartells, materials publi-
citaris i samarretes de la Festa Major de Gràcia des 
dels anys vuitanta del s. XX fins a l’actualitat, col-

lecció Josep Maria Redondo amb motiu del Bicente-
nari de la Festa Major, 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 XXIV Concurs 
del Cartell de la Festa Major, 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 Els castells a la Festa Major de Gràcia, 
una mostra realitzada conjuntament amb Castellers 
de la Vila de Gràcia que recull els diferents castells 
que han fet els blaus en les diferents edicions de la 
Festa Major de Gràcia i que repassa la vinculació del 
fet casteller amb la Festa Major de Gràcia des dels ini-
cis fi ns a l'actualitat. Per celebrar els 200 anys de la 
Festa Major i els 20 dels Castellers de la Vila de Grà-
cia. A l’Espai Albert Musons carrer Alzina, 9.

Exposició de pintura, 16 d’agost de 10.00 a 20.00 h 
a la plaça Joanic. Informació: secretaria.dip25deoc-
tubre@gmail.com. En suport i objectiu d’aconseguir 
“El dia internacional de la pintura”.
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 21è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
Inscripcions: Dies 15 o 16. Horari: de 10.00 h a 12.00 h. 
Lloc: Fundació Festa Major de Gràcia, carrer Alzina, 9. 
Tema: Els guarniments dels carrers i places de la Festa 
Major. Lliurament d’obres: Dies 15 o 16. Horari: de 18.00 a 
21.00 h. Lliurament de premis: Segona quinzena d’octubre 
a la seu de la Fundació Festa Major de Gràcia, a l’Espai 
Albert Musons, carrer Alzina, 9. Categories: A fins a 14 
anys, B de 15 a 18 anys, C més de 18 anys. Premis: A i B 
1r i 2n obsequi de Festa Major, C 1r 600 euros; 2n 300 

euros; Menció d’honor al bicentenari premi 100 euros 
acumulable, diploma, present de Festa Major i obsequi 
a l’obra que millor reflexi l’ambient de la Festa Major 
del Bicentenari (l’envelat dels jardinets, els guarniment 
del carrer Gran, els actes de recuperació històrica, en-
tre altres). Hi hauran 3 mencions d’honor i certificat de 
participació per a tots els participants.

 21è CONCURS DE FOTOGRAFIA
Bases: a la Fundació Festa Major de Gràcia, Alzina, 9. 
Organitza: Taller d’Història de Gràcia Centre d’Estu-
dis i Fundació Festa Major de Gràcia. Tema: Festa Ma-
jor de Gràcia 2017 i preferentment les places i carrers 
guarnits. Presentació d’originals, incloent també el 
procés de muntatge. En motiu de les celebracions del 
Bicentenari de la Festa Major de Gràcia, enguany tam-
bé s’acceptaran fotografies vinculades a aquesta ce-
lebració (envelat, guarnit del carrer Gran, enramades 
de Francisco Giner, Façana del Districte, etc.) Del 18 
de setembre al 6 d’octubre, de 8.30 h a 14.30 h a l’ofici-
na d’atenció al ciutadà, del Districte de Gràcia, plaça 
de la Vila de Gràcia, 2, o a la seu de la Fundació Festa 
Major de Gràcia, carrer Alzina, 9, de 17.00 h a 21.00 h, 
excepte dissabtes i festius. Lliurament de premis: Durant 
el mes de novembre. Premis: 1r 300 euros; 2n 180 eu-
ros; 3r 120 euros.
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15è CONCURS LITERARI VILA DE 
GRÀCIA DE CONTES I POESIA
Bases: a la Fundació Festa Major de Gràcia, Alzina, 9. Or-

ganitza: Fundació Festa Major de Gràcia, Centre Moral 
Instructiu de Gràcia i Federació de Colles de Sant Me-
dir. Modalitats: (totes en llengua catalana) A - Contes/
poesia temàtica Festa Major; A - Contes/poesia temàti-
ca Sant Medir; C - Contes/poesia temàtica lliure. Premis 

3 categories: de 12 a 14 anys (premis valorats en 75€), de 
15 a 17 anys (premis valorats en 150€) i a partir de 18 
(300€ de premi). Presentació d’obres: Centre Moral Ins-
tructiu de Gràcia, Ros d’Olano, 9, 08012 Barcelona. Ter-

mini d’admissió: fins el 15 de desembre de 2017. Lliurament 

de premis: 20 d’abril de 2018 a la sala d’actes d’El Centre 
Moral de Gràcia.

15è CONCURS LITERARI VILA DE 
GRÀCIA DE TEXTOS TEATRALS
Bases: a la Fundació Festa Major de Gràcia, Alzina, 9. Or-

ganitza: Fundació Festa Major de Gràcia, Centre Moral 
Instructiu de Gràcia i Federació de Colles de Sant Me-
dir. Tema lliure. Premis: Una única categoria, únic premi 
de 400€. Presentació: Centre Moral Instructiu de Gràcia, 
Ros d’Olano, 9, 08012 Barcelona. Termini d’admissió: fins 
el 15 de desembre de 2017. Lliurament de premis: 20 d’abril 
de 2018.
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