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La revetlla  
a Barcelona
La revetlla de Sant Joan, que se 
celebra el 23 de juny, és una de 
les festes populars més arrelades 
als Països Catalans. El foc, la 
música, el ball i la coca en són 
els protagonistes. A Barcelona, 
un munt d’entitats organitzen 
revetlles populars als carrers i a 
les places, amb orquestres i ball  
i, en alguns casos, amb fogueres.

L’aufàbrega
Aquesta mata olorosa / de la nit de Sant 
Joan / llença flaire, silenciosa, / entremig 
de la bravada / de la nit incendiada /  
per tants focs que es van alçant. 
Entremig dels núvols roigs, /  
el cel blau i les estrelles; / entremig dels 
crits de goig, / remoreig de fontanelles, /  
i entre el baf esbojarrant, / una flaire  
es va escampant / fresca, suau  
i candorosa: / les aufàbregues la fan: /  
són les mates oloroses /  
de la nit de Sant Joan. 
Donzelles enamorades / d’un nuvi 
esdevenidor / escabelleu les aufàbregues / 
perquè facin més olor. 
L’aufàbrega escabellada / és un encenser 
violent / que llançant la flaire enlaire / 
augmenta l’encantament. 
Quina olor més fresca i forta, / ara que els 
focs ja se’n van! / Sant Joan, obriu la porta /  
perfumada del Llevant! 
I en el matí d’aures blanes / l’aufàbrega 
trobarà / altres aromes germanes /  
que la nit fan oblidar.

 
 

Joan Maragall, 1897
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DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
FOGUERA I REVETLLA AL RAVAL
A la plaça dels Àngels
19 h Recollida de la Flama del Canigó  
a la plaça de Sant Jaume
19.30 h Cantada d’havaneres
21 h Sopar de germanor i encesa  
de la foguera
22 h Lectura del manifest de la Flama  
del Canigó d’enguany
De 23.30 a 1 h Revetlla
Organització: AIPCC i Associació de Veïns 
del Carrer de la Cera

FOGUERA I REVETLLA  
A LA BARCELONETA
A la plaça del Poeta Boscà
De 20.30 a 21 h Cercavila Flama del Canigó
De 21.15 a 21.45 h Encesa de la foguera
De 22 a 23.30 h Nit de Foc a la plaça  
de la Barceloneta
Organització: Diables de la Barceloneta i ANC Barceloneta

FOGUERA I REVETLLA AL CASC ANTIC
Al passeig de Lluís Companys,  
als peus de l’Arc del Triomf
De 20 a 1 h Revetlla amb sopar de 
carmanyola, foguera i concerts
Organització: Centre Sant Pere Apòstol i Ass. Joves  
del Centre 

REVETLLA AL BARRI GÒTIC
A la plaça de la Mercè
20.30 h Batucada 
21.15 h Sopar popular de barbacoa
21.30 h Música amb DJ A Todo Color, 
Dj Lukillas i Dj Imaginable, Orquesta 
Tumultuosa i Sonidero Viral
Organització: Associació de Veïns del Gòtic  
i la Negreta

DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
FOGUERA I REVETLLA A LA NOVA 
ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
A la cruïlla entre els carrers del Consell  
de Cent i del Comte Borrell (foguera)  
i cruïlla entre els carrers del Consell  
de Cent i de Viladomat (revetlla)
De 16 a 3 h
Sopar popular, correfoc, encesa de la foguera  
i actuacions musicals
Organització: Casal de Joves Queix

FOGUERA I REVETLLA DEL FORT PIENC
A la cruïlla dels carrers de Lepant,  
de Casp i de Ribes
De 17 a 20 h Arribada de la Flama del Canigó 
i lectura del manifest
De 22 a 2 h Encesa de la foguera i revetlla
Organització: Associació de Veïns Fort Pienc, Òmnium 
Cultural, la Cabrònica del Nord

FOGUERA DE PROVENÇA - ROCAFORT
A la cruïlla dels carrers de Provença  
i de Rocafort
De 17 a 2 h
Organització: particular

FOGUERA I REVETLLA DEL CASAL 
POPULAR LA CRUÏLLA
A la cruïlla dels carrers de Sardenya  
i del Consell de Cent
De 16 a 2 h
Taller de garlandes, sopar popular davant  
el Casal la Cruïlla, concert
Organització: Casal Popular la Cruïlla

FOGUERA I REVETLLA  
DE SANT ANTONI
A la cruïlla dels carrers de Viladomat  
i de Floridablanca
21.30 h Arribada de la Flama del Canigó, 
encesa de la foguera i sopar de carmanyola
De 23 a 2 h Concert i ball
Organització: Associació de Veïns de Sant Antoni

FOGUERES AUTORITZADES I REVETLLES 
23 DE JUNY, LA NIT DE SANT JOAN

BENGALES, TRAQUES, COETS I PIULES!
Barcelona té una tradició molt arrelada de llançar focs d’artifici durant la nit de 
Sant Joan, quan es detonen quilos de petards. A més aporten una llum, un color  
i una sonoritat únics a la festa. Això sí, la pirotècnia cal manipular-la amb 
precaució i seguir uns consells de seguretat. 



DISTRICTE DE GRÀCIA
ACTE CENTRAL DE REBUDA DE  
LA FLAMA DEL CANIGÓ A GRÀCIA
19.30 h Inici de la cercavila des dels Jardinets 
de Gràcia fins a la plaça de la Vila de Gràcia
20 h Encesa del peveter i lectura del manifest 
a la plaça de la Vila

FOGUERA A LA PLAÇA DEL SOL
A la plaça del Sol
De 21 a 3 h
Organització: Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia

FOGUERA A LA PLAÇA DE LA VIRREINA
Plaça de la Virreina
De 20 a 3 h
21 h Arribada de la Flama del Canigó i encesa 
de la foguera
21.30 h Sopar de revetlla
23.30 h Actuació de Reclam
01.30 h Música de discjòquei
Organització: Castellers de la Vila de Gràcia

ARRIBADA DE LA FLAMA  
DEL CANIGÓ I REVETLLA  
AL CARRER DE LA PROVIDÈNCIA
Al carrer de la Providència, entre els 
carrers de Massens i de Salines
De 21 a 3 h
Organització: Associació Veïns i Comerciants  
Carrer Providència

ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ  
I REVETLLA AL CARRER DE VERDI
Al carrer de Verdi, entre els carrers  
de la Providència i de Robí
De 22 a 3 h
Organització: Associació de Veïns  
del Carrer de Verdi del Mig

ARRIBADA DE LA FLAMA  
DEL CANIGÓ I REVETLLA  
AL CARRER DE LA FRATERNITAT
Al carrer de la Fraternitat, entre els carrers 
de Tordera i de Josep Torres
De 16 a 3 h
Organització: Fundació Festa Major-Fraternitat de Baix

ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ  
I REVETLLA A LA TRAVESSERA  
DE SANT ANTONI
A la plaça d’Anna Frank
De 17 a 3 h
Organització: Associació de Veïns de la Travessera  
de Sant Antoni

ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ 
I REVETLLA A LA PLACETA DE SANT 
MIQUEL
A la placeta de Sant Miquel
De 20 a 2 h
Organització: Associació de Veïns de la placeta  
de Sant Miquel i Rodalies

REVETLLA AL COLL
Centre cívic el Coll – la Bruguera  
(carrer de l’Aldea, 15)
A partir de les 17 h Coca, cava i havaneres
Organització: Espai de Gent Gran del Centre Cívic  
el Coll - la Bruguera

PER SANT JOAN, BARCELONA CREMA
Les fogueres a les places i a les cruïlles dels carrers de Barcelona són l’element  
més distintiu i vistent de la revetlla de Sant Joan. A més, després d’un temps de  
decadència, la xifra de fogueres no para de créixer, any rere any. 

DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ
ARRIBADA DE LA FLAMA  
DEL CANIGÓ A MONTBAU
Jardins de la Poesia
21.30 h Acte de rebuda de la Flama  
del Canigó
22 h Correfoc al pla de Montbau
Organització: AEFF i Diables de Montbau

REVETLLA A MONTBAU
Pla de Montbau
De 20 a 3 h
Organització: Associació de Veïns de Montbau

REVETLLA A SANT GENÍS
A la plaça de Meguidó
De 20 a 3 h Sopar de carmanyola i ball
Organització: Associació de Veïns de Sant Genís  
dels Agudells

FOGUERA I REVETLLA AL GUINARDÓ
Plaça de Salvador Riera
21.15 h Rebuda de la Flama del Canigó  
i encesa de la foguera
21 h Sopar i ball
Organització: Grup Torxa i APV

REVETLLA AL CARMEL
A la rambla del Carmel, cruïlla  
amb el carrer de Llobregós
De 20 a 3 h
Organització: Associació Cultural Recreativa 40p’arriba  
40 p’abajo

REVETLLA DEL CARRER  
DE SANTA CAROLINA
Al carrer de Santa Carolina,  
cruïlla amb el carrer de Padilla
De 16 a 3 h
Organització: Associació Amics de la Revetlla

FOGUERA I REVETLLA A HORTA
Al parc de les Rieres d’Horta
De 19 a 21 h Arribada de la Flama del Canigó
21 h Encesa de la foguera
De 22 a 3 h Sopar i concert
Organització: Lluïsos d’Horta i Diables d’Horta

REVETLLA A LA VALL D’HEBRON
Jardins de Can Brasó
21 h Ball amb l’orquestra Celeste
Organització: Associació de Veïns del Parc  
de la Vall d’Hebron

DISTRICTE DE LES CORTS
FOGUERA I REVETLLA  
AL CARRER D’EUROPA
Al carrer d’Europa entre els carrers  
de Galileu i de Gandesa
21 h Sopar, espectacle de foc amb foguera  
i música.
Organització: les Corts Som Poble, Ateneu Popular de les 
Corts, Bocs de Can Roses i Òmnium Cultural de les Corts

REVETLLA AL BARRI DE SANT RAMON
A l’avinguda de Sant Ramon Nonat,  
entre el carrer del Cardenal Reig  
i el passatge de Xile
19 h Sopar a la fresca i ball
Organització: Associació de Veïns Sant Ramon

DISTRICTE DE NOU BARRIS
ARRIBADA DE LA FLAMA  
DEL CANIGÓ I REVETLLA  
A LA PLAÇA DEL VIRREI AMAT
A la plaça del Virrei Amat
19.30 h Música a càrrec de l’orquestra  
la Nova Blanes
20.30 h Arribada de la Flama del Canigó.  
Ball dels gegants i actuació dels diables
22.30 h Gran ball de revetlla amb l’orquestra 
la Nova Blanes
Organització: Fundació Procat

FOGUERA I REVETLLA  
AL BARRI DE PORTA
Al camp de futbol de l’Alzamora  
(passeig d’Andreu Nin, 54)
A partir de les 20 h Sopar, encesa  
de la foguera i música d’orquestra
Organització: Comissió de la Revetlla de Sant Joan  
del Barri de Porta

REVETLLA A CANYELLES
Parc de Josep Maria Serra i Martí
De 22 a 3 h 
Nit de música i karaoke
Organització: Associació de Veïns de Canyelles  
i Comissió de Festes Canyelles



DISTRICTE DE SANT ANDREU
FOGUERA I REVETLLA A SANT ANDREU
20 h Tabalada de la plaça de Can Fabra  
a la plaça d’Orfila
21.15 h Cercavila de rebuda de la Flama del 
Canigó. Amb els grallers i trabucaires de Sant 
Andreu, els Tabalers de la Satànica i repic de 
campanes de la parròquia. De la plaça d’Orfila 
a la plaça de Can Fabra
21.30 h Correfoc infantil. Recorregut: plaça 
d’Orfila, carrer del Segre, plaça de Can Fabra
21.45 h Encesa de la foguera i lectura del 
manifest. 
22 h Inici dels concerts: Dammers, Ventilador 
i DJ Sintas
Organització: la Satànica de Sant Andreu

FOGUERA I REVETLLA A LA SAGRERA
A la plaça dels Jardins d’Elx
21 h 40è aniversari de l’arribada de la Flama 
del Canigó al barri. Lectura del manifest  
i encesa de la foguera
21.30 h Sopar a la fresca
23 h Revetlla amb el DJ George Gee
Organització: Agrupament Escolta i Guia Pau Casals  
i Comissió de Festes de la Sagrera

LA NIT DEL FOC AL CONGRÉS
A la plaça del Congrés
De 21 a 2 h
Revetlla, diables i música en viu
Organització: Congregació Diabòlica del Congrés

REVETLLA AL BARRI DELS INDIANS
Al pati de l’escola Pompeu Fabra  
(carrer d’Olesa, 19)
21 h Sopar popular amb música en viu
Organització: Associació de Festes de l’Antic Barri  
dels Indians

REVETLLA A LA TRINITAT VELLA
A la Llosa del Metro de l’estació  
de la Trinitat Vella
De 21 a 2.30 h
Revetlla amb sopar popular a l’aire lliure
Organització: Triniteiros

DISTRICTE DE SANT MARTÍ
FOGUERA I REVETLLA A LA VERNEDA
Parc de Sant Martí
20 h Recollida de la Flama del Canigó
21 h Rebuda de la flama
21.45 h Correfoc
22 h Encesa de la foguera i ball de revetlla
Organització: Coordinadora d’Entitats Vern

FOGUERA AL POBLENOU
A la cruïlla dels carrers de Ramon Turró  
i d’Esponceda
De 18 a 1 h
21 h Encesa de la foguera
Organització: Colla del Drac de Poblenou

FOGUERA AL CLOT DE LA MEL
A la cruïlla dels carrers del Concili  
de Trento amb Lope de Vega
De 18 a 21 h
Organització: Castellers de Barcelona

FOGUERA A L’AVINGUDA MERIDIANA
A la cruïlla de l’avinguda Meridiana  
amb el carrer de la Corunya
De 22 a 3 h
Organització: Orfeó Martinenc

REVETLLA DE BAC DE RODA 
Parc del Centre del Poblenou
21 h Sopar i ball amb orquestra
Organització: Associació Cultural i Social Bac de Roda

REVETLLA AL CASAL DE TAULAT
Casal de Gent Gran Taulat - Can Saladrigas 
(carrer de Llull, 214)
21.30 h Sopar i música en directe
Organització: Casal de Gent Gran Taulat - Can Saladrigas

REVETLLA AL CASAL DEL CLOT
Plaça de Joan Casanelles
21.30 h Sopar i música disco
Organització: Casal de Gent Gran Parc del Clot

Les dades contingudes en aquest programa són correctes 
el 3 de juny de 2019. Consulteu la llista actualitzada de 
fogueres i activitats de Sant Joan a: barcelona.cat/santjoan

DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
FOGUERA DE LA MARINA
Al Carrer del Foc, cruïlla amb el carrer  
de la Mare de Déu del Port
De 19.30 a 21.30 h
Organització: Associació Diables de Port i Unió d’Entitats 
la Marina

ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ 
AL POBLE-SEC
Plaça del Sortidor
De 18.30 a 21 h
Organització: Coordinadora d’Entitats del Poble-sec

ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ  
I REVETLLA A HOSTAFRANCS
Al pati del Casinet  
(carrer del Rector Triadó, 53)
De 20 a 2.30 h
Organització: Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs

REVETLLA A LA BORDETA
Carrer de Sant Frederic, entre els carrers 
de Sugranyes i de Carreras Candi
De 21 a 2 h
Organització: Associació de Veïns Badal-Brasil-Bordeta

REVETLLA AL CARRER DELS JOCS 
FLORALS
Carrer dels Jocs Florals, entre els carrers 
de Manzanares i de la Constitució
De 19 a 1 h
Sopar de Carmanyola
Organització: Comissió Festes Baix Jocs Florals

REVETLLA AL CARRER D’ALCOLEA
Carrer d’Alcolea, entre el carrer de 
Valladolid i el passeig de Sant Antoni
De 17 a 3 h
Organització: Comissió de Festes d’Alcolea de Baix

REVETLLA A LA FONT DE LA GUATLLA
Carrer de Montfar
De 16 a 2.30 h
Organització: Associació de Veïns Font  
de la Guatlla - Magòria

REVETLLA AL CARRER DE SAGUNT
Carrer de Sagunt, entre els carrers  
dels Jocs Florals i d’Andalusia
De 18 a 3 h
Organització: Comissió de Festes del Carrer de Sagunt

REVETLLA A LA PLAÇA DEL FÈNIX
Plaça del Fènix
De 18 a 2 h
Organització: Comissió de Festes de la Plaça del Fènix

REVETLLA AL CARRER DEL VALLESPIR
Carrer del Vallespir, entre els carrers  
de Melcior de Palau i de Violant d’Hongria
De 18 a 2 h
Organització: Comissió de la Festa Major del Carrer  
del Vallespir

REVETLLA AL CARRER DE GALILEU
Carrer de Galileu, entre els carrers  
de Melcior de Palau i de Rosés
De 19 a 2 h
Organització: Comissió de Festes del Carrer de Galileu

ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ  
I REVETLLA AL CARRER DE PAPIN
Carrer de Miquel Àngel, entre els carrers 
del Tenor Massini i de Papin
De 20 a 1 h
21.30 h Arribada de la Flama del Canigó
Organització: Comissió de Festes del Carrer de Papin  
i Clubs Camins Esportius

CERCAVILA DE SANT JOAN
Carrer de Blai
De 17 a 22 h
Organització: Associació Cultural Sant Joan Entre Dos 
Pobles

DISTRICTE DE SARRIÀ -  
SANT GERVASI
REVETLLA A LA CASA ORLANDAI
Al centre cívic Casa Orlandai  
(carrer de Jaume Piquet, 23)
21 h Sopar popular
22 h Arribada de la Flama del Canigó.  
Inici de la cercavila fins a la Llosa,  
on s’encendrà la foguera.
23 h Música de revetlla
Organització: Centre cívic Casa Orlandai

FOGUERA A LA LLOSA DE SARRIÀ
La Llosa de Via Augusta, cruïlla  
amb el passeig de la Bonanova 
22.20 h Encesa de la foguera
Organització: Diables i Diablesses de Sarrià

SANT JOAN NO ÉS IGUAL  
SENSE LA TRADICIONAL COCA
La menja estrella de la nit de Sant Joan 
és la coca, que pot ser de menes molt 
diferents: amb fruita confitada, pinyons, 
llardons, farcida de crema, massapà...  
Ara, sabeu què diu la tradició? Que ha de 
tenir una mida canònica, el doble de llarg 
que d’ample i els angles arrodonits.

FOGUERA I REVETLLA DE SANT PERE
Divendres 28 de juny, vigília  
de Sant Pere
Esplanada del centre cultural  
la Farinera del Clot  
(Gran Via de les Corts Catalanes, 837)
21 h Sopar popular a càrrec del Casal  
de Joves La Traca
22 h Espectacle de foc a càrrec  
dels Diables del Clot
23 h Ball amb el grup Piratas 
Rumbversions



La Flama  
del Canigó
La Flama del Canigó, un foc que fa 
seixanta-quatre anys que uneix els 
territoris de parla catalana

Un dels rituals més distintius de la nit de  
Sant Joan és la Flama del Canigó, un foc 
sorgit al cim d’aquest massís i que en una 
sola nit s’estén per tots els territoris de parla 
catalana per encendre-hi fogueres. A més,  
el foc de la Flama del Canigó no s’apaga mai: 
durant tot l’any resta al Museu de la Casa 
Pairal de Perpinyà fins que, cada 22 de juny, 
es porta al cim del Canigó. A mitjanit,  
el foc de la Flama comença el recorregut  
i es va escampant i desdoblant per encendre 
les fogueres de Sant Joan de centenars  
de poblacions. 
Aquest ritual va començar el 1955 per 
iniciativa de Francesc Pujades, un veí d’Arles 
de Tec (Vallespir). Inspirat en el poema 
‘Canigó’ de Jacint Verdaguer, va tenir la idea 
d’encendre els focs de Sant Joan al cim  
de la muntanya i repartir-ne la flama arreu.  
No va ser fins l’any 1966 que el foc va passar 
la duana per primera vegada i va arribar a 
Vic. I l’any següent, el 1967, va ser rebut a 
l’Ajuntament de Barcelona. A desgrat de la 
dictadura franquista, la tradició es va anar 
escampant per tots els territoris de parla 
catalana com a símbol de pervivència  
de la cultura del país.

Arribada de la Flama  
del Canigó a Barcelona

PROGRAMA
11 h Preparació de la catifa floral 

alegòrica als focs de Sant Joan

16.30 h Festa de rebuda de la flama a 
la plaça de Sant Jaume. Amb 
sardanes a càrrec de la cobla Sant 
Jordi – Ciutat de Barcelona, herbes 
remeieres per a tothom i repartiment 
de fanalets.

18 h Arribada de la Flama del Canigó  
a la plaça de Sant Jaume.

18.05 h Balls de l’Àliga i els Gegants  
de la Ciutat.

18.15 h Lectura del missatge de la flama 
d’enguany, escrit per Carme 
Forcadell.

18.30 h Repartiment de la flama. Els equips 
van passant per recollir el foc 
provinent del Canigó, que servirà  
per a encendre fogueres de tota  
la ciutat.

Un dels actes més característics de 
la revetlla de Sant Joan a Barcelona 
és la rebuda de la Flama del Canigó. 
Fa més de cinquanta anys que 
aquest foc arriba al cor de la ciutat, 
on és rebut de manera solemne a 
la plaça de Sant Jaume. Enguany 
hi haurà els Gegants de la Ciutat, 
l’Àliga, els Castellers de Barcelona, 
música i herbes remeieres per a 
tothom! Després de l’encesa del 
peveter, els representants de cada 
barri aniran pujant a l’escenari 
per agafar el foc que encendrà les 
fogueres de tota la ciutat.

MISSATGE DEL 2019  
DE LA FLAMA DEL CANIGÓ
Vaig sentir parlar per primera vegada de  
la Flama del Canigó quan em vaig fer sòcia 
d’Òmnium Cultural i mai no m’hauria 
imaginat que molts anys després tindria 
l’honor de donar-li la benvinguda, a la porta 
del Parlament de Catalunya, com a presidenta 
de la institució al costat del president Jordi 
Cuixart. Molt menys encara m’imaginava 
que mesos més tard, primer ell i després jo, 
entraríem a la presó per defensar els drets 
fonamentals i les llibertats democràtiques.
La flama és un crit de llibertat que simbolitza 
la unitat de la llengua catalana per sobre de 
les vicissituds històriques i de les fronteres 
polítiques. Una tradició, iniciada l’any 1955, 
que a partir de l’any 1966 ha esdevingut una 
bandera d’unitat i llibertat que agermana 
el nord i el sud de Catalunya. A més, any 
rere any, ens arriba per renovar el nostre 
compromís amb la llengua i la cultura 
catalanes i estendre’l a tots els pobles  
i ciutats dels Països Catalans. 
El foc és un element simbòlic present en les 
tradicions més arrelades i distintives de la 
cultura catalana des de temps immemorial. 
En la nostra tradició i costumari les festes  
del foc han ocupat un lloc destacat, lligat a 
les nostres celebracions i present en els actes 
més importants arreu dels Països Catalans. 
Igual que la flama any rere any renova la 
unitat de la llengua catalana, nosaltres també 
any rere any renovem el nostre compromís 
amb la justícia, la pau i la llibertat. Que la 
flama ens il·lumini el camí, que esdevingui 
la nostra llum de futur i d’esperança, 
mantinguem-la sempre encesa com un 
símbol de democràcia, justícia i llibertat.  
Que sigui la flama la nostra bandera de 
cultura i llibertat. 
Sortiu al carrer a rebre la flama, gaudiu de la 
vida i de la nostra festa de Sant Joan, la festa 
nacional dels Països Catalans i sapigueu que, 
passi el que passi, ens retrobarem en llibertat.

Carme Forcadell, Presidenta del  
Parlament de Catalunya (2015-2017) 

Presó d’Alcalá Meco, maig del 2019



Consells sobre l’ús dels articles 
pirotècnics i les fogueres
• No ens hem de guardar cap article 

pirotècnic a les butxaques. Es poden 
encendre i explotar-nos al damunt.

• Si l’article falla en encendre’l, no l’hem 
de tocar fins que no hagin passat trenta 
minuts. L’hem d’inutilitzar deixant-lo en 
remull durant una nit.

• Procurem encendre el ble per l’extrem,  
per tenir temps d’enretirar-nos.

• No hem de llançar coets, globus ni més 
artefactes que continguin foc a menys  
de 500 m del bosc. Podríem calar-hi foc  
i originar un incendi forestal.

• No hem de posar mai la cara ni cap 
membre a sobre o davant de cap article 
pirotècnic encès. Si ho fem, podem tenir 
greus cremades, accidents oculars o 
traumatismes.

• Hem de tancar les portes i finestres quan  
hi hagi focs d’artifici al carrer. Així evitarem 
el risc que se’ns cali foc a casa.

• Les candeles romanes no proveïdes  
de mànec especial, hem de fixar-les  
en un forat o en un test amb terra  
o amb sorra per no cremar-nos.

• No hem de ficar trons dins de totxanes 
ni ampolles, perquè, quan esclaten, fan 
metralla que es propaga incontroladament.

• No hem de tallar el tro final d’una traca.  
Si explotés fora de la traca, podríem prendre 
molt de mal.

• Els coets voladors, no els hem de disparar 
mai agafant-los amb la mà, ni amb la 
barnilla trencada, ni en un lloc amb risc 
d’incendi (a la muntanya, vora arbustos secs, 
etc.). Hem de disparar-los col·locats en una 
posteta, preparada convenientment amb 
armelles. Així no prendrem mal ni causarem 
cap incendi.

• Hem de fixar bé les rodes d’artifici. Així 
evitarem que cremin incontroladament.

• Els focs artificials resultaran més brillants 
i més espectaculars si els disparem 
d’esquena al vent. A més, evitarem  
les cremades per espurnes.

• No hem de llançar cap petard contra 
persones o animals. Podem ferir-los 
greument.

• No hem de tirar cap coet amb la canya 
trencada, perquè sortiria en una direcció 
inesperada i podria esclatar malament.

• Quan utilitzem focs artificials, hem de vigilar 
que a la vora no hi hagi líquids inflamables. 
S’encenen fàcilment i en poden explotar  
els vapors.

• Per a la nostra seguretat i la de la família, 
hem de comprar els productes pirotècnics 
als establiments autoritzats per a vendre’n.

• Hem de plegar la roba estesa dels terrats. 
Evitarem que les guspires d’algun coet hi 
causin un incendi.

• No fem fogueres enlloc sense l’autorització 
del nostre districte.

• No hem de fer servir mai cap mena 
d’accelerant per encendre les fogueres.  
La deflagració que causaria podria calar  
foc als vestits o als cabells de la gent que  
hi hagués a prop de la foguera.

• A les fogueres, no hi hem de llançar bidons, 
llaunes, esprais, etcètera, perquè poden 
explotar. Tampoc no podem llançar-hi 
pneumàtics ni plàstics.

PROGRAMA DE LA PROCESSÓ  
DE CORPUS 2019
18.30 h Actuacions de la Moixiganga de 

Barcelona, Falcons de Barcelona  
i Ball dels Gegants del Corpus  
de Barcelona.

19 h Sortida del Seguici Popular de 
Barcelona –gegants, bestiari i balls– 
des del pati de l’ajuntament.

19.15 h Arrencada de la processó festiva 
de Corpus. Recorregut: plaça de 
Sant Jaume, carrer del Bisbe i plaça 
Nova, on el Seguici Popular farà una 
parada fins a la sortida del seguici 
eclesiàstic.

Corpus 2019
Sabíeu que enguany la revetlla  
de Sant Joan coincideix  
amb el diumenge de Corpus?
Enguany el darrer dia de la festivitat de 
Corpus s’escau el mateix dia que la Nit  
de Sant Joan. Això s’explica perquè Corpus 
Christi és una festa mòbil i en varia la data 
de celebració segons quan s’escau Setmana 
Santa. El dijous de Corpus, que és el dia 
central de la festa, sempre és l’onzè dia 
després de la Pentecosta, és a dir, el dijous 
següent de la capvuitada de la festa de  
la Pasqua Granada.
Càlculs a part, enguany a Barcelona el 
diumenge a la tarda serà ple d’activitats  
a la plaça de Sant Jaume. Perquè als actes 
de rebuda de la Flama del Canigó i el 
repartiment del foc que servirà per a encendre 
les fogueres de tota la ciutat, s’hi afegirà la 
sortida de la processó de Corpus. Aquest acte 
és un dels elements més característics del 
Corpus barceloní i es fa d’ençà del 1320! 
Hi participa tot el Seguici Popular de 
Barcelona, format per l’Àliga de la Ciutat,  
el Lleó, la Mulassa, els Gegants de la Ciutat, 
els del Pi, els de la Plaça Nova, el Drac,  
la Víbria, la Tarasca... a més dels Gegants  
de la Casa de la Caritat, que són centenaris,  
i diversos balls, entremesos i més mostres  
de cultura popular. Tots aquests elements 
surten de la casa de la ciutat, fan els balls,  
els gegants trepitgen les catifes florals  
i comença una processó que acaba a la  
plaça de la Catedral. 

Podreu trobar tota la informació sobre 
el actes de Corpus a la ciutat –l’ou com 
balla, la processó, jornades de portes 
obertes, catifes florals... – a la web 
barcelona.cat/oucomballa o a les xarxes 
socials seguint l’etiqueta #oucomballa 



barcelona.cat/santjoan
  /culturapopularbcn

 /cultupopularbcn

 /bcn_culturapopular D
L 

B
 1

55
83

-2
01

9 
 

Consulteu la informació actualitzada  
a barcelona.cat/santjoan.

El 23 de juny, amb motiu de la revetlla de 
Sant Joan, el metro funcionarà tota la nit.
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