
Assajos: 
C/ Alzina, 7

Can Musons
Dilluns de 20h a 22h
Dimecres de 19’30h a 22’45h
Divendres de 19’30h a 23’30h

08:00 Traca
08:05 Inici de les matinades de Festa Major

11:00 Sortida seguici autoritats (Districte de Gràcia – CCG)
13:00 Arribada del Cercavila de Festa Major 
18:45 Arribada del Cercavila de Cultura Popular 

23:00

18:00 TORNEIG DE FUTIS. 
Inscripcions al mateix torneig.

VERSOTS ADULTS I INFANTILS
22:30 INICI DEL CORREFOC

Són un ramat d’ovelles que fan música en lloc de 
“Bè” i que els hi encanta pasturar per tots els Pobles 
i Ciutats d’arreu del món fent sonar les seves 
cançons amb ritmes molt festius i fent ballar i cantar 
a tothom.

00:30

LLIURAMENT DE PREMIS
LLiurament de premis del concurs de guarnits 
(Fundació de Festa Major de Gràcia)

18:00

12:00

10:30  Sortida del cercavila de Sant Roc 

20:00

ARRIBADA DE LA TABALADA23:00

És un grup amb una proposta de rock singular, 
allunyat de tòpics i compromès amb les arrels. Una 
barreja de rock, tradició i sonoritats tribals. Conjug-
uen rock cantat en català amb altres elements del 
blues, el Folk, el Pop o la Psicodèlia, amb un directe 
amb molta força i energia

La Terrasseta de Preixens s’encarreguen de conver-
tir una festa, en Festa Major. (Amb tot el respecte 
pel pollastre a l'ast). El secret de la formació rau en 
un directe amb tal diversitat de ritmes que no 
donen pas a l’avorriment, una potència que no 
deixa indiferent, i on la diversió està assegurada

12:00 JOCS D’AIGUA. 
Refresca’t  a les piscines de la plaça. 
Per a menors de 14 anys

17:00
Tiquet a 3€, es comprarà el mateix dia a la Plaça de 
la Vila fins a fi d’existències. 
[Hi haurà opció de berenar sense gluten ni llet.] 

17:30 JOCS TRADICIONALS PER LA CANALLA

21:00

Benvinguts al món del Petit Princep , a la plaça de la Vila hi 
trobarem una adaptació en tres dimensions dels dibuixos 
del llibre. El propi Llibre i un Petit Príncep gegant us 
donaran la benvinguda. La plaça la trobareu dividida en 
tres zones: la terra , l’univers i els baobabs.

Esperem que us agradi el nostre guarnit i us animem a 
participar de les nostres activitats. Com sempre potenciant 
les activitats familiars per a totes les edats i les de cultura 
popular, però també la música i la gresca, tots els elements 
que ha de tenir una festa major.

Pels nens tenim les piscines per refrescar-nos al matí, els 
jocs tradicionals i l’animació infantil d’en Jaume Barri.

Si us agrada la gastronomia podeu venir al concurs de 
tapes o al de paelles, podeu compartir amb nosaltres el 
dinar veïnal o participar del vermut musical. 

Als vespres, tindrem gresca i una bona oferta musical que 
encetaran els Ovella Xao i la Terrasseta de Preixens, els 
Coet , les Roba Estesa, els graciencs Gats , els Buhos, les 
millors versions amb SoFregit i ThugLive , Nius de Nit, 
Pellikana i els rumberos la Mulata. I una festa a la plaça de 
la Vila no és festa sinó hi són els nostres amics Pastorets 
Rock.

La nostra manera d'entendre la Festa Major són els 
castells. Els tres darrers anys han estat molt especials amb 
una jornada castellera de Festa Major de gran nivell. Per 
repetir-ho no us perdeu cap dels assajos a plaça , el pilar 
caminat o la jornada castellera de vigílies i sobretot, el més 
important de tot, la jornada castellera de Festa Major. Una 
Diada de luxe, on els Castellers de la Vila de Gràcia estarem 
acompanyats dels Xiquets de Reus i els Castellers de 
Vilafranca.

R

Dimarts 15 d’agost
10:00 Esmorzar  CCCG

Ovella Xao

Dimecres 16 d’agost
12:30  CONCURS DE TAPES:

Amb Fermí Puig com a cap del jurat. Inscripcions a 
la paradeta de la plaça els dies 14 i 15 i per mail a 
info@cvg.cat. Termini màxim: 15 d’Agost a les 20h.
S’han de portar els ingredients i els estris per 
cuinar.

 20:00

Us animem a participar de l’assaig afegint-vos a les 
pinyes. Us demanem que us treieu ulleres, rellot-
ges i polseres i que mantingueu els caps avall.

Assaig especial 
Castellers de la Vila de Gràcia

Dijous 17 d’agost

12:00

12:30 VERMUT CASTELLER
Amb Benet Iñigo i Rafel Lujan.
Presentació del LLibre “Pit i Amunt”

BERENAR INFANTIL: 

Divendres 18 d’agost

19:30
Des de la Plaça del Sol fins a la Plaça de la Vila.

20:00

Us animem a participar de la diada castellera 
afegint-vos a les pinyes. Us demanem que us 
treieu ulleres, rellotges i polseres i que mantingueu 
els caps avall.

Dissabte 19 d’agost

Diumenge 20 d’agost

Dilluns 21 d’agost

15:45 XIIII GIMKANA DE LA FESTA MAJOR DE GRÀCIA
Inscripcions al Punt d’Informació de la Fundació 
Festa Major de Gràcia: carrer Alzina 9, del 14 al 
20 d’agost. 
Per a totes les edats. Grups de 5 persones.
Sortida: Pl. de la Vila. Per a totes les edats!
Durada: de 16 h a 20 h. 
Lliurament premis a les 21:30 h a l'Envelat del 
Bicentenari.

12:00 JOCS D’AIGUA
Refresca’t a les piscines de la plaça

Sardenya, 549-553 
08024 Barcelona

info.sardenya@holmesplace.es
Tel: (+34) 210 07 66

L’essencial és invisible als ulls

La Terrasseta de Preixens

Recuperem els jocs tradicionals de Festa Major

17:30 TALLER DE TELES ACROBÀTIQUES
Taller gratuït i mostra de teles acrobàtiques per part 
dels alumnes de Circ a Vila (Curs de teles acrobà-
tiques que es realitza a Can Musons)

Coet

00:45

Roba Estesa  es determina amb un gènere propi, el 
folkcalentó. Parteixen d’una base de música d’arrel 
que fusionen amb d’altres estils amb l’objectiu de 
portar el posicionament polític a l’escenari festiu. Es 
reivindiquen com a dones i proposen noves dinàm-
iques per gaudir de l’oci i la música des de la visibil-
ització i l’apoderament.

Roba Estesa

10:00 TALLER DE CASTELLS PER A INVIDENTS
Activitat gratuïta, prèvia inscripció. Places limitades
subtil@subtil.cat al telèfon: 649005207 

13:00 CONCURS DE PAELLES:
Inscripcions a la paradeta de la plaça els dies 15, 16 
o enviant um mail a info@cvg_cat
S’han de portar els ingredients i els estris per 
cuinar.

20:00

Us animem a participar de l’assaig afegint-vos a les 
pinyes. Us demanem que us treieu ulleres, rellot-
ges i polseres i que mantingueu els caps avall.

23:00

Gats és una formació de rock de la Vila de Gràcia 
liderats per Marcel Marimon que defensen una nova 
proposta musical bevent de les fonts del rock català 
dels 80-90. Un directe potent, festiu, portàtil i 
versàtil.

00:00
Buhos és un grup de rock de Calafell fundada l'any 
2005 que es defineixen com un grup d'amics que 
pugen a l'escenari a tocar i pasar-s’ho bé. Portant 
la seva festa allà a on van.

Gats

Buhos

JOCS D’AIGUA. 
Refresca’t  a les piscines de la plaça. 

Pilar caminat

Actuació castellera:
  

- Colla Jove castellers de Sitges
- Castellers de la Vila de Gràcia

23:00

Els seus concerts són espectacles festius en els que 
interpreten des de temes clàssics i coneguts de tota 
la vida fins als èxits més enganxosos, apostant 
sempre per la qualitat musical i amb ganes de 
convertir cada lloc en què toquen en una gran festa.

So Fregit

01:00

Grup de versions del Berguedà que fan des de Patx-
anga, tralla, rock simfònic i cabaret-rock amb lúnic 
intenció de convertir la Plaça en una gran festa.

Thug Life

Assaig especial 
Castellers de la Vila de Gràcia

JOCS D’AIGUA. 
Refresca’t  a les piscines de la plaça. 

17:00 Trobada de les colles Castelleres a la Plaça del Sol
17:30 Pilars al Carrer Xiquets de Valls

18:00

Us animem a participar de la diada castellera 
afegint-vos a les pinyes. Us demanem que us 
treieu ulleres, rellotges i polseres i que man-
tingueu els caps avall.

Diada castellera de
Festa Major
  

- Castellers de Vilafranca
- Xiquets de Reus
- Castellers de la Vila de Gràcia

Ens porten des del País Valencià temes plens d’en-
ergia i vitalitat, que volen obrir-nos els ulls a 
l’alegria que ens envolta... i un directe que vol 
impactar-nos i fer-nos botar des del principi fins el 
final. I un estil que ha anat girant des del pop-rock 
fins a l'ska amb tints de rumba, gir motivat per la 
clara intenció de fer que la gent ho passe genial als 
concerts.

23:30

Des de les terres de ponent presenten un repertori 
amb els temes més coneguts del cançoner català 
adaptades a ritmes i arranjaments típics dels 
patrons moderns com el funki, l'ska o el rock dur.

01:15

Nius de nit

Pastorets Rock

12:00 JOCS D’AIGUA. 
Refresca’t  a les piscines de la plaça. 

12:30 VERMUT MUSICAL Old Men and Cat
14:00 DINAR VEÏNAL

KARAOKE D’HAVANERES
Vine a demostrar la teva passió pel mar i el rom 
cremat i canta una Havanera. Hi haurà premi pel 
millor.

16:30

18:30

Amb una llarga trajectòria al darrera, en Jaume Barri 
farà passar una bona estona als més petits. Però 
segur que els que tinguin una edat, no podran resis-
tir a la temptació i seguiran els balls de la canalla

Jaume Barri (animació infantil)

20:00 CLASSE OBERTA DE LINDY HOP
Amb professor de Swingmaniacs

Venen des d’Alcoi i la seva música, igual que el 
l’amanida autòctona a què fa referència el seu nom, 
és una barreja des d’una mirada Alcoiana a les difer-
ents cultures i estils musicals que conformen la 
societat. Una mirada alegre i divertida transformada 
en música amb l’objectiu d’animar i fer ballar tot 
reflectint i sent part activa de la realitat on vivim.

23:00

La Mulata és una macedònia tropical catalana però 
que no pensa únicament en la música. Combatre 
l’alienació requereix ser sensible als temps que 
vivim, i La Mulata ho fa amb caràcter alegre i desen-
fadat a través de lletres amb perspectiva crítica i 
llenguatge no sexista. Aquetes són les valuoses 
armes que serviran per vèncer el temut perrea i el 
malvat sin tí no puedo vivir.

00:30

Pellikana

La Mulata

18:00 TALLER DE SARDANES
Amb la colla Sardanista de Bellvitge

24 Havaneres amb
Carles Belda
En Carles Belda ens transporta a una Taverna a 
prop del mar i ens fa un recorregut en 24 peces 
des de l’Havanera a la Rumba.

ARRIBADA DEL CORREFOC I CREMADA FINAL

21:30

00:00


