@gegantsdelpi #SJO14
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La primavera ens anuncia que les festes de Sant Josep Oriol
ja són aquí.
Ja fa vint-i-cinc anys que un grup de veïns apassionats pel
barri i la seva història van decidir compartir i fer més viva
la memòria del doctor «pa i aigua», que des de l’església de
Santa Maria del Pi va dedicar la seva vida als malalts i els
més humils.
El barri del Pi és un barri viu i actiu perquè els seus veïns i
comerciants s’impliquen per mantenir unes tradicions que
fan que aquest racó del Gòtic sigui únic al món.
Les Festes de Sant Josep Oriol tenen el valor d’haver sabut
mantenir viva la història del barri a través d’uns
personatges que el veïnat ha fet seus i que s’han recuperat
per a la cultura popular. Aquests dies veurem com tothom
s’emociona i s’identifica amb els relats de la història del
Pi, la representació del Miracle de les Monedes, la trobada
de gegants o els Atracaments d’en Perot lo Lladre, que tant
agraden als més petits.
És molt important que en un barri amb una pressió turística
tan intensa la tradició de les Festes de Sant Josep Oriol es
mantingui ben viva, perquè enforteix els vincles veïnals i
reforça la identitat de barri.
Moltes felicitats a l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi
pel seu compromís i dedicació al barri i per fer possible
que any rere any gaudim aquests dies de festa i alegria!
Visca les Festes de Sant Josep Oriol!!!

Gala Pin Ferrando
Regidora del Districte de Ciutat Vella

Granja

Dulcinea
Xocolateria

Petritxol, 2
Tel. 93 302 68 24
08002 Barcelona
www.granjadulcinea.com

Bar Cafeteria "HAITI"
Gran assortit de truites
variades "Espigalls"
Butifarra blanca artesanal
"xampanyet"
Jaume I, núm. 3
Telèfon: 93 315 06 57
08002 Barcelona

BAR DEL PI

Olga de Sandoval Sarrias
Antiguitats
Banys Nous, 21 - 08002 Barcelona
Telèfon: +34 93 318 14 44
odesando@gmail.com

TEL. 93 302 21 23
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De nou estem a punt de celebrar les Festes de Sant Josep
Oriol 2019 al barri del Pi. Des de l’Associació d’Amics dels
Gegants del Pi les hem preparat amb molta il·lusió i hores
de dedicació, intentant buscar el temps d’on sigui possible,
amb la voluntat de fer-les cada vegada més lluïdes,
interessants i amb molta diversitat de participants.
Us convido a llegir el programa, doncs hi trobareu reflectida
aquesta feina amb una bona quantitat d’activitats per a
tots amb la Cercavila, Bestieses, l’Emmulassa’t!, la Diada
Falconera i la Castellera, el Ball de Festa Major, l’Ofici o la
presència dels gegants i la banda vinguts des de Bèlgica.
Tampoc ens oblidem de la representació del Retaule que,
amb una nova direcció, presenta novetats i canvis, sempre
en el marc de la vida del Sant.
Espero que les Festes ens ajudin a ser més feliços, més
humans, i a tenir una vida més agradable. Un any més ens
trobem com la societat es basa en interessos creats a favor
d’uns pocs, que no es preocupen de la resta de persones,
amb les quals només compten quan els interessa.
Però també hi ha bona gent. De fet, el meu agraïment va per
tots els membres de l’Associació que, desinteressadament i
amb tota la bona voluntat, s’aventuren a preparar aquestes
Festes. També, i molt especialment, cal ser agraït amb les
bones persones que ens ajuden, tant econòmicament com
d’altres maneres. Els veïns, comerciants, associacions,
entitats i organismes oficials posen el seu granet de sorra
per fer possible les Festes. I és que cada any intentem fer
unes Festes que ens ajudin a passar uns dies feliços en
germanor tot conservant les nostres tradicions.
Per últim, un recordatori. Enguany celebrem els 350 anys
d’història dels Gegantspetits, xics o Gegantons del Pi, així
que us convidem a visitar la exposició que estarà oberta
del 14 de maç al 23 de juny a la Casa dels Entremesos. Una
exposició que us sorprendrà, igual que la Cercavila de
Gegants petits emblemàtics de Catalunya que realitzarem
el proper 8 de juny. No us ho perdeu.
I recordeu que Sant Josep Oriol sempre ajudava a la gent
necessitada, fos del barri o d’altresindrets. Us convido a
fer el mateix. Bona Festa Major!
Josep Lluís Esteras "Iaio"
President de l'Associació d'Amics dels Gegants del Pi

C. dels Banys Nous, 8
08002 Barcelona
Telèfon 93 318 13 89
llibreriarodes@wanadoo.es
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Moltes viles, pobles i barris celebren cada any Festes
dedicades a alguna santa o a algun sant. Aquesta és la
tradició del nostre país, plenament arrelada en la cultura
cristiana. I amb la primavera, que ja es percep, ens arriben
les Festes del nostre barri del Pi, les Festes del nostre Sant
Josep Oriol, del qual la regidora del districte recordava
l’any passat la seva dedicació als més humils. Aquest és el
veritable missatge de Josep Oriol: l’estimació envers els
altres i d’una manera especial envers els més desvalguts,
els pobres, els malalts.
L’any que deixem enrere, ens ha donat moments de joia i
moments de tristor. Fa pocs dies, en un acte de comiat d’una
amiga que ens ha deixat massa prematurament, un dels
assistents la recordava en les darreres Festes quan va
acostar-se a la seva filla petita i la va fer sortir per ballar
juntes. És el que us deia jo mateix fa uns anys:
Hi ha un temps per plorar
hi ha un temps per riure
hi ha un temps per lamentar-se
i un temps per ballar.
Vull tenir també un record per les persones privades de
llibertat, especialment pels dirigents polítics i socials
catalans de qui s’ha vulnerat els drets i els de les seves
famílies, especialment els dels infants, que són els que
menys ho entenen i els que més ho pateixen.
Celebrem junts amb joia la festa, riem, juguem i ballem... i
tinguem si més no un record pels que no poden passar-ho
tan bé. I en la mesura que ens sigui possible, fem quelcom
més que recordar-los, perquè si ens informem, trobarem
molt a prop la manera de ser més solidaris.
Deixeu-me finalment que us convidi particularment a dos
actes de les Festes: la representació del Retaule de Sant
Josep Oriol del dissabte 16, ja en la seva vint-i-tresena
edició, i l’Eucaristia del dia de Sant Josep Oriol, el dissabte
23. En trobareu els detalls en aquest programa.
Visca la Festa Major!
Gaietà de Casacuberta
Rector de Santa Maria del Pi

FET A MÀ A BARCELONA DES DE 1953

GEMMA POVO
DISSENY DE LÀMPARES I MOBLES EN
FERRO, ROBA I COMPLEMENTS DE
DISSENYADORS LOCALS

Plaça del Pi, 2
08002 Barcelona
Tel. 93 318 64 93
info@pasamaneriasoler.es

Banys Nous, 7
Tel.: 93 301 34 76
Fax: 93 318 01 44
www.gemmapovo.com
Barcelona

JOIERIA i
ARGENTERIA

SANT
Petritxol, 1 - BARCELONA
Telèfon 93 301 15 77

Dissa
bte
Dissabte
bte,, 1166 ddee març ddee 220019

El P
Prregó
10.30h T
oc dd’Inici
’Inici a la F
esta
Toc
Festa
A la Plaça del Pi, amb el repic de les campanes del Pi i la
sortida dels quatre Gegants originals del Pi.

11.00h
estes
Prregó de les F
Festes
00h P
a la plaça del Pi
Amb la presència dels quatre Gegants originals del Pi i amb
els parlaments de:
• Pregoner de les Festes: Sr. Manel Barceló, guionista,
director, dramaturg i veí del barri.
• Sra. Gala Pin Ferrando, Regidora del Districte de Ciutat
Vella.
• Mn. Gaietà de Casacuberta, Rector de la Basílica de Santa
Maria del Pi.
• Sr. Josep Lluís Esteras Gimeno, President de l’Associació
d’Amics dels Gegants del Pi.
• Sr. Eloi Martí Pujol, President de l’Associació de
Comerciants i Veïns de la Plaça de Sant Josep Oriol.

tot seguit

Remembr
ança
Remembrança
del Mir
acle ddee les M
oned
es
Mira
Mo
nedes
Recordarem un dels miracles més divertits i coneguts de
Sant Josep Oriol, el sant barceloní pel qual celebrem les
nostres festes.

L’An
unci ddel
el B
aladr
er
’Anunci
Ba
ladrer
Representació amb els personatges del Retaule de Sant Josep
Oriol, anunciant la representació que es farà al vespre.

ASSOCIACIÓ DE
COMERCIANTS DEL
CARRER PETRITXOL I
PLAÇA DEL PI

Ferran, 31
08002 Barcelona
www.hfernando.com

Tel. 93 301 79 93
Fax 93 511 21 50
reservas@hfernando.com
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En Mustafà i l’Elisenda, l’Oriol i la Laia, faran el seu ball
tradicional acompanyats pels Músics del Pi.
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Els Gegants petits originals del Pi participen a la cercavila
de benvinguda a les festes del barri. Vestits a la moda del
segle XIX, avui surten les peces originals que anuncien
l’arribada de la Festa Major perquè tothom se n’assabenti.
En Josep Oriol i l’Eulàlia seran acompanyats pels Músics
del Pi en un any molt especial per ells, ja que celebrem els
350 anys de la seva primera referència escrita, l’any 1669!
Recorregut: Cardenal Casañas, Boqueria, Banys Nous,
Palla, Pi, Portaferrissa, Petritxol i plaça del Pi.

Diada Casteller
a
Castellera
Diada Casteller
a
Castellera
17.00h
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A la plaça del Pi, amb la participació dels Castellers de
Barcelona i els Sagals d’Osona. Els Castells són Obra Mestra
del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat, declarats
per la UNESCO.

Carrer de la Palla, 15
08002 Barcelona
Tel./Fax/ 93 412 16 68
bellsoficis/coral.cat
www.coral.cat

més de 100 anys marcant tendència
Còrsega, 671
08026 · Barcelona
Tel. 93 456 22 01

Mallorca, 602
08026 · Barcelona
Tel. 93 245 94 55

Boqueria, 22
08002 · Barcelona
Tel. 93 317 47 41

Rogent, 80
08026 · Barcelona
Tel. 93 435 12 77

Escudellers, 35-39
08002 · Barcelona
Tel. 93 317 33 53

Dissa
bte
Dissabte
bte,, 1166 ddee març ddee 220019

“E
a i Aigua
“Ell Doc
Docttor P
Pa
Aigua””
El Retaule ddee S
ant J
ose
p Ori
ol
Sant
Jose
osep
Oriol
20.00h Arribada del L
Leegat
Teatralització de la Solemne processó per donar la
Benvinguda al Legat arribat de Roma. Com cada any hi
participa la Coronela i la Mulassa de Barcelona, entre d’altres.
Recorregut: plaça del Pi, Pi, Cucurulla, Pi i plaça del Pi

21.
00h El Retaule
21.00h
Aquest drama sacre es representa dins la Basílica del Pi a
càrrec de centenars de persones que, dalt de l’escenari i
darrere les cortines, fan possible aquesta espectacular
obra. Com cada any hi participen els Gegants petits originals
del Pi i, excepcionalment, també s’hi podran veure l’Àliga i el
Lleó de la Ciutat.
Consulteu el programa a part.

BOQUERIA, 43
TEL. 93 317 79 84
08002 BARCELONA
info@almacenesdelpilar.com
www.almacenesdelpilar.com

Diumeng
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Lleó i la Mulassa
99..00h
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En aquesta edició la convidada del Lleó de Barcelona és
l’l'Àliga de Tàrrega i el convidat de la Mulassa de Barcelona
és lo Bou de Tortosa.

10.45h Cer
ca
vila ddee B
en
vinguda
Cerca
cavila
Ben
envinguda
Recorregut: plaça de Sant Felip Neri, Sant Felip Neri, Sant
Sever, Bisbe, plaça Nova, Boters, Pi, plaça de Sant Josep Oriol
i plaça del Pi.

11.15h B a llada

a la B
asílica ddee
Basílica
aria ddel
el P
Santa M
Pii
Maria

Podrem gaudir del Ball de la Mulassa de Barcelona, del
Ball de lo Bou de Tortosa (recuperat per l’ocasió), del Ball
de l'Àliga de Tàrrega i per cloure l’acte, del Ball del Lleó de
Barcelona.
Durant l'acte es podrà aconseguir una postal
commemorativa de la participació de les dues bèsties
convidades a les festes d'enguany, i d'aquesta manera
continuar amb el col·leccionable de postals de Bestieses.

11.
ca
vila ddee Co
mia
11.555h Cer
Cerca
cavila
Comia
miatt
Recorregut: plaça del Pi, Cardenal Casañas, Rambla,
Portaferrissa, Boters, plaça Nova, Bisbe, Pietat, Santa Clara i
plaça del Rei.

12
mia
12..30h B a lls ddee Co
Comia
miatt a la
Plaça del Rei

Els co
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Lo B
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osa
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ortosa
Lo Bou de Tortosa (Baix Ebre)
es coneix des del 1557 tot i
que la figura actual és del
1986, obra dels Germans
Guaita de València.
Forma part de la Cort de
Bèsties que acompanya els
Gegants tortosins i compta
amb ball propi, composició
de Jordi Bonilla i Julià. Aquest ball fa anys que no es dansa
i serà recuperat per l’ocasió amb motiu de la seva visita a
les Festes de Sant Josep Oriol com a convidat de la Mulassa.

L'Àlig
a ddee T
àrr
L'Àliga
Tàrr
àrreega
No hi ha referències
històriques de l’Àliga de
Tàrrega (Urgell). Es va estrenar
l'any 2007 gràcies a l'entitat
Guixanet i és obra d'Agnès Pla.
És una de les poques àligues
bicèfales de Catalunya i està
inspirada en l'escut de la ciutat. El seu ball és una peça
d'Albert Solé amb coreografia de Ton Farran.

Repic de Campanes
Els Campaners del Pi entren de ple a les Festes de Sant Josep
Oriol i ho fan amb dos repics de Campanes: el primer anunciarà
el Pregó i el segon l'Ofici de Festa
Major. La major part de les
campanes del Pi són del segle
XVII i XVIII i són conegudes com
l'Antònia, l'Andreua, la Maria, la
Josepa, la Vicenta i l'Esquirol o
Miquela. Les Campanes i els seus
Tocs han estat proclamats Element Festiu Patrimonial d'Interès
Nacional per la Generalitat de Catalunya.
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A la Sala d’Actes de la Casa dels Entremesos (plaça de les
Beates, 2) a càrrec de la sra. Sessa Casserras i Moreno.
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18.00h Cer
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cavila
Infantil
Amb les escoles del barri que tenen gegants i tot aquell que
s'hi vulgui afegir amb el seu gegant o capgròs.
Recorregut: plaça de Sant Josep Oriol, del Pi, Petritxol,
Portaferrissa, Pi i plaça de Sant Josep Oriol.

19.00h Co
nta
co
ntes
Conta
ntaco
contes
A la plaça de Sant Josep Oriol, un rondallaire explicarà contes
variats a la canalla.

Emm
ulassa’t!
mmulassa’t!
21.15h Projecci
ons
ojeccio
L’Emmulassa’t! s’inicia amb les projeccions que tindran lloc
a la porta de l’Ave Maria, a la plaça de Sant Josep Oriol.

21.
ulassa
21.330h S ortida ddee la M
Mulassa
Amb inici a la plaça de Sant Josep Oriol i acompanyada per
la Marxing Band del Taller de Músics del Raval, la Mulassa
de Barcelona farà una passejada festiva pel barri.
Recorregut: plaça de Sant Josep Oriol, carrers Ave Maria,
Banys Nous, Call, Sant Honorat, Sant Sever, Bisbe, plaça
Nova, Boters, Pi i plaça de Sant Josep Oriol.

Atr
acaments dd’en
’en P
er
ot llo
o Lladr
tra
Per
erot
Lladree
Dissabte 23 de març de 2019

Coses de Casa (Pl. St Josep Oriol, 5)
Ganiveteria Roca (Plaça del Pi, 3)
Òptiques Tutusaus (Boqueria, 22)
El Ingenio (Rauric, 6)
Magatzems del Pilar (Boqueria, 43)
Xurreria S. Roman (Banys Nous, 8)
Bar del Pi (Pl. St Josep Oriol, 1)

Di
vendr
es
2 ddee març ddee 220019
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es,, 222

22.45h B allad
es fina
ls
llades
finals
Un cop acabi la Passejada, i abans de retirar-se a la seva
cleda dins la Basílica de Santa Maria del Pi, la Mulassa de
Barcelona farà els últims balls a la plaça fins les 23.00
hores. Us convidem a tots a ballar amb ella!

23.00h B all ddee F
esta M
ajor
Festa
Major
A la plaça de Sant Josep Oriol, a càrrec del grup Tamborinu
So Obstinat.
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Festa.
Dijous de 9:00 a 17:30h i divendres de 9:00 a 12:45h.
L’Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi organitza a la Reial
Acadèmia de Belles Arts de Sant
Jordi–Casa Llotja unes jornades
sota el títol Barcelona 1807. La
gran festa. Art, música i cultura
popular entorn de la Beatificació
del Doctor Josep Oriol, en les
quals s’estudiaran i es donaran
a conèixer els actes culturals i
artístics que van esdevenir-se
durant les Festes de Beatificació
del Doctor Josep Oriol el 1807.
També es posarà de manifest la
importància que tingueren en
termes artístics, etnogràfics,
culturals,
acadèmics
i
hagiogràfics. Les Festes van esdevenir la més gran
mobilització de la població barcelonina des de la desfeta
de 1714 i representen un moment de plenitud de la ciutat
així com el final de tota una època i una manera de fer.
Organitza: Arxiu de Santa Maria del Pi.

FLORS
SERVEI TELEFLORA NACIONAL
I TELEFLOR INTERNACIONAL

Rambla de les Flors - Parada lletra J
Tel. 93 302 30 28 Barcelona 08002

MOBLES DE JONC, VÍMET I MEDUL·LA
FABRICACIÓ I MODELS PROPIS

Germanes Garcia, S . C.
Telèfon: 93 318 66 46
Banys Nous, 15 (Pl. Sant Josep Oriol) 08002 Barcelona

Bombons,
Xocolates i Cafès

Carrer del Pi, 16
Telèfon 93 302 03 42
08002 Barcelona

250 anys

Cereria Subirà
Baixada Llibreteria, 7 - Tel. 93 315 26 06
08002 Barcelona
cereriasubira@gmail.com
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A la plaça de Sant Josep Oriol.

11.45h
assejada ddels
els Ori
ols
Passejada
Oriols
45h L a P
Tal com fan les gegantes a la Passejada de les Laies de les
Festes de Santa Eulàlia, aquest cop és el torn de les seves
parelles, els gegants homes de Ciutat Vella, que surten en
cercavila pels carrers del barri. Hi participen: en Mustafà,
en Mustafà petit i en Perot lo Lladre del Pi, l’Hereu de la
Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona, el nan Cu-cut, en
Pippo i en Roc de la Plaça Nova, el Senyor Ramon i el Nan
Manolito del Raval, en Pep Barceló de la Barceloneta, en
Tinet el Graller i en Peret el Fanaler del Casc Antic, el Rei
Salomó de Santa Maria del Mar, en Pere II el Gran i l’Alfons
el Franc de Sant Pere de les Puel·les, en Ferran de Sant Jaume,
l’Emili i el Rei de la Màgia del carrer Princesa, l’Archer de
Bois-de-Lessines (Bèlgica) i el Jardinier d’Ath (Bèlgica). Tots
ells seran encapçalats per l’Oriol del Pi.
Recorregut: carrer de la Palla, Banys Nous, Boqueria,
Rambla, Portaferrissa, Pi i plaça de Sant Josep Oriol.
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Mentre la plaça de Sant Josep Oriol s’omple de gegants i els
grallers toquen la popular tonada del Gegant del Pi, l’ofrena
floral s’hissa fins l’estàtua del Sant per honorar-lo.

Esbart Català de
Dansaires
13
13..00h

Actua
ció ddee la S
ecció Inf
antil
tuació
Secció
Infantil

Els dansaires més petits de l’Esbart Català de Dansaires,
degà dels esbarts a Catalunya, ens mostren les ganes que
tenen de ballar. A la plaça de Sant Josep Oriol.
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Enguany celebrem els 350 anys dels Gegants petits, xics o
Gegantons del Pi, unes figures singulars que tenen la seva
primera referència l’any 1669. Sabies què les figures van
ser les primeres del seu gènere? Que el Baró de Maldà es va
enamorar de la geganta xica? Que la parella actual és del
1858 i està emparentada amb els Gegants de V ic i els
d’Igualada? I que inicialment eren de mig cos?
El dijous 14 de març a les 20h i com a prèvia a les Festes de
Sant Josep Oriol, tindrà lloc la inaguració de l’exposició a
la Casa dels Entremesos. L’exposició estarà oberta fins
diumenge 23 de juny, diumenge de Corpus.
Consulteu-ne els horaris a www.lacasadelsentremesos.cat

Co
ncur
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JO1
9
Concur
ncurss d'In
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stagr
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concur
ncursS
sSJO1
JO19
Durant la celebració de les Festes de Sant Josep Oriol es
crearà el Concurs de Fotografies d'Instagram, amb l'etiqueta
#concursSJO19. S'establiran unes normes i premis segons
les categories i posteriorment les millors fotografies
formaran part d'una mostra que tindrà lloc un cop acabin
les Festes. Les normes es poden trobar a gegantsdelpi.cat

Empa
l·liada ddel
el Cam
panar ddel
el P
pal·liada
Campanar
Pii
Durant la celebració de les Festes, del 17 al 25 de març
tindrà lloc l'empal·liada del Campanar del Pi, un fet
recuperat pels recentment ressorgits Campaners del Pi. El
Campanar de Santa Maria del Pi havia estat el més festiu
de la ciutat amb focs, música... i amb aquesta idea es fa de
nou la decoració del Campanar integrant-lo a la festa.
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17.00h Jocs ddee S
t. J
ose
p Ori
ol
St.
Jose
osep
Oriol
A la plaça de Sant Josep Oriol podreu gaudir dels jocs per
la canalla que han organitzat conjuntament: l’Esplai de
Santa Maria del Pi, la Ludoteca de la Placeta del Pi, el Casal
Infantil del Pati Llimona i els Geganters del Pi.

18.00h Xocola
tada per la
Xocolatada
mainada
A la plaça de Sant Josep Oriol.

18.15h Els A
tr
acaments dd’en
’en
Atr
tra
Per
ot L
o Lladr
erot
Lo
Lladree
En Perot lo Lladre volta pels carrers del Barri amb el propòsit
de trobar aquelles botigues on amaguen els coneguts duros
de xocolata i repartir-los entre els qui el vulgueu seguir. Ens
hi acompanyeu?
Recorregut: carrers del Pi, Boters, Portaferrissa, Petritxol,
Plaça del Pi, Cardenal Casañas, Boqueria, Banys Nous, Ave
Maria i Plaça de Sant Josep Oriol.

Diada ddee S
ant J
ose
p Ori
ol
Sant
Jose
osep
Oriol
19.30h Re
pic ddee cam
panes
Repic
campanes
A càrrec dels Campaners del Pi. Es podrà sentir des de les
places i carrers del voltant de la Basílica.

20.00h
esta M
ajor
Festa
Major
00h Ofici ddee F
A la Basílica de Santa Maria del Pi amb la Ballada dels
quatre Gegants Originals del Pi en el moment de l’ofertori. Al
finalitzar s’entonarà l’Stabat Mater de Felip Olivelles (segle
XVII). Seguidament es cantaran els Goigs de Sant Josep Oriol
amb la Capella de Música del Pi.

Carrer del Pi, 16 - 08002 Barcelona - Telèfon 93 302 43 93
Pl. Sant Josep Oriol, 1
Plaça del Pi
(Barri Gòtic -Rambles)

Barcelona - 08002
Tels. 93 301 59 00 - 93 301 59 58
93 318 36 64 - Fax: 93 342 57 33
www.hoteljardi-barcelona.com
reservations@hoteljardi-barcelona.com

Pedres, perles, granet, fornitures i altres complements
per a bijuteria. Especialistes en cristall de Swarovski.
Venda a l’engròs i al detall
Carrer Petritxol, 1
Tel./Fax: 93 317 35 30
08002 Barcelona
torres@casatorres.com
www.casatorres.com

Dissa
bte
Dissabte
bte,, 2233 ddee març ddee 220019

21.45h
assa
carr
er
Passa
assacarr
carrer
erss ddee banda
45h P
Amb la banda «The Arrows Band» (Bèlgica).
Recorregut: plaça del Pi, Petritxol, Portaferrissa, Pi i plaça
de Sant Josep Oriol.

22.30h Ball ddee F
esta M
ajor
Festa
Major
A càrrec del DJ Jordi Sayol, que punxarà clàssics de revetlla.

Diumeng
Diumengee, 24 ddee març ddee 220019

Matí ddee F
esta M
ajor
Festa
Major
88..00h Matinad
es ddee G
tinades
Grraller
llerss
Amb els Músics del Pi i els de les colles convidades.
Recorregut: Sant Josep Oriol, plaça del Pi, Cardenal
Casañas, Boqueria, Rauric, Ferran, Banys Nous, Santa
Eulàlia, Sant Sever, Sant Felip Neri, Montjuïc del Bisbe, Bisbe,
plaça Nova, Boters, Portaferrissa, Petritxol i plaça del Pi.

XX
V T
XXV
Trrobada ddee
pgr
ossos
Gegants
ants,, Ca
Capgr
pgrossos
ossos,,
10.00h B estiari i B
pular
alls po
popular
pularss
Ba
Hi participen: El Lleó i la Mulassa de Barcelona, els Gegantets
Perot lo Lladre, Mustafà petit i Elisenda petita, els quatre
Gegants del Pi (l'Oriol, la Laia, l'Elisenda i en Mustafà), i els
convidats: Gegants de la Plaça Nova i Nan Cu-cut, del Raval,
Barceloneta, Casc Antic, Santa Maria del Mar, Sant Pere de les
Puel·les, Sant Jaume Apòstol, Carrer Princesa, nous de la Casa
de Caritat o del Corpus, Ball de Bastons del Raval, Ball de
Panderetes de Vilafranca del Penedès, Ball de Pastorets de
Sitges, Lleó d’El Vendrell, Mulassa d’Els Pallaresos, Mula de
Sant Feliu de Llobregat, Ball de Bastons, Capgrossos i Gegants
nous de Girona, Gegants grecs de l’Hospitalet, del passeig
Torroja de Tarragona, Pàjara de Terrassa, Gegant de Bois-deLessines (Bèlgica), Jardinier d’Ath (Bèlgica), The Arrows Band
(Bèlgica) i els convidats d'honor: els Gegants vells originals
de Terrassa.

PAPERERIA
MATERIAL ESCRIPTORI
Banys Nous, 12
Tel. 93 318 29 33
08002 Barcelona

P. Sant Josep Oriol 5
Tel. 933027328
www.cosesdecasa.com

Diumeng
Diumengee, 2255 ddee març ddee 220019

10.15h Diada F
alco
ner
a
Fa
lconer
nera
Els companys dels Falcons de Barcelona participen al matí
de Festa Major fent les seves originals figures.

11.00h
a ddee ba
lls
ostra
balls
0 0h Mostr
Amb alguns dels gegants, bèsties i balls populars convidats.

Cer
ca
vila
Cerca
cavila
12
esta M
ajor
12..00h de F
Festa
Major
Els carrers de Ciutat Vella s'omplen d'aquesta multitudinària
trobada d'elements de cultura popular i tradicional.
Recorregut: Pi, Boters, plaça Nova, Bisbe, plaça de Sant
Jaume, Ferran, La Rambla, Cardenal Casañas, plaça del Pi i
plaça de Sant Josep Oriol.

13
13..30h B all ddee G
Geegants
Clourem les Festes amb el Ball dels convidats d'honor, el Ball
de quatre dels Gegants del Pi i el Ball conjunt final de totes
les colles.

Els G
err
assa
Geegants vells ddee T
Terr
errassa
Co
nvida
ts dd’h
’h
onor
Con
vidats
’ho
Construïts l’any 1850 per Francesc Torras i Armengol, en
Robesa i na Pepona són els gegants més antics de Terrassa.
Ell representa un mestre d’obres i ella una senyora de
l’època. L’any 1950 l’Ajuntament els va voler jubilar amb
una nova parella que representava uns reis, però no va ser
així. Finalment, el 2010 s’estrenaren les seves rèpliques,
que preserven les figures centenàries, per la qual cosa és
tot un honor que ens visitin les figures originals.

Or
ganitza
Org
• Associació d’Amics dels Gegants del Pi

Col·la
b or
a
Col·lab
ora
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrupament Esplai de Santa Maria del Pi
Ajuntament de Barcelona. Districte de Ciutat Vella
Arxiu de Santa Maria del Pi
Associació de Veïns i Comerciants de la Pl. Sant Josep
Oriol i Plta. del Pi
Associació de Veïns i Comerciants dels Carrers
Portaferrissa, Boters i Cucurulla
Associació de Pintors
Barna Centre
Castellers de Barcelona
Coordinadora de Geganters de Barcelona
Esbart Català de Dansaires
Falcons de Barcelona
Joieria Baloo

Fot
ogr
afies dd’aq
’aq
uest pr
ogr
ama
oto
grafies
’aquest
pro
grama
Nico Alonso, Josep Lluís Badal, Josep Miñana i les colles
participants.

Amb el suport de

Carrer Petritxol, 15 - 08002 Barcelona
Tel. 93 304 37 36
Carrer Boqueria, 31 - 08002 Barcelona
Tel. 93 782 64 50
Pl. Universitat, 5 - 08007 Barcelona
Tel. 93 252 80 00
Carrer Comte d'Urgell, 61 - 08011 Barcelona
Tel. 93 454 92 44

urgell@vicens.com
Horari: de 10 h a 20 h

