
430 FESTES de

SANT ROC
Plaça Nova  Barri Gòtic
Del 14 al 17 d’agost de 2019

430 FESTES de

SANT ROC
Plaça Nova  Barri Gòtic
Del 14 al 17 d’agost de 2019

Des de
1589

Programa 2019.indd   1 12/07/19   13:03



Il·lustracions de Glòria Fort

www.plnova.cat santroc.plnova @gegantsplnova @gegantsplnova

#430fmsantroc

Aquí fem festa tot l’any !!!
•  Vols ser de la Colla infantil de la plaça Nova? 
  T’oferim els Gegantets Pippo i Gal·la i l’Àliga petita          
•  Vols portar bestiari?
  T’oferim l’Àliga de la Ciutat, la Víbria de Barcelona 
 i l’Arpella del Gòtic     
• Vols portar gegants, nans i capgrossos?
 T’oferim el Roc, la Laia i el Cu-cut, els gegants centenaris, 
  els gegants nous i el nan de la Plaça Nova i el seus 
 deu capgrossos     
•  Vols fer de diable?  T’oferim els Diables del Barri Gòtic.     
• Vols fer sonar la gralla o el tabal?  

T’oferim els Grallers la Pessigolla i els tabalers 
 Percúdium

VINE A VEURE’NS:  
tots els dimecres no festius de 21.00 a 23.00 h.

Associació de Festes de la Plaça Nova
e-mail: info@plnova.cat
Plaça de les Beates, 2 (La Casa dels Entremesos)  3a.  planta
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Ja són aquí les 430 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova, al barri de la 
Catedral, al barri Gòtic. Un barri castigat que cada any arriba -exhaust- al mes d’agost 
per a celebrar i gaudir la seva festa. Una festa persistent i resilient que, malgrat tot 
pel que ha passat i passa el barri, arriba als 430 anys conservant les nostres singulars 
tradicions i l’esperit veïnal resistent representat pel plaçanovisme. Per tot això, ara fa 
un parell d’anys, Sant Roc de Barcelona va ser declarada Festa Patrimonial d’Interès 
Nacional.

Enguany trobareu festa a la plaça Nova, com sempre, amb els actes de sempre, únics 
i singulars , com ara: «En Cu-cut dalt del ruc», la Cucanya, els Panellets, el Seguici Tra-
dicional de Sant Roc, el Porró Llarg, el Globus del Capità Munyón, la Festa del Gos, 
els gegants o el correfoc i el castell de focs; i també hi trobareu: titelles, jocs i tallers, 
cantades d’havaneres, esbarts i falcons, i balls amb diversos grups i estils. Aquest any, 
però, també trobareu la festa al carrer d’en Roca. 

La nostra Associació aquest any col·labora amb les veïnes i els veïns d’aquest carrer 
del barri perquè recuperi la seva Festa de Sant Roc. Al carrer d’en Roca podreu trobar 
la Fira d’art i d’artesania, el Taller de collage per a nenes i nens, l’Art point -pintura mu-
ral col·lectiva, amb llimonada i vermut, o totes les cercaviles que hi passaran. A més a 
més, veïnes d’aquest carrer seran les nostres especials pregoneres amb la Hissada de 
la Bandera Heràldica de Sant Roc.

Durant les Festes de Sant Roc, i abans i després de les festes també, podreu visitar a La 
Casa dels Entremesos l’exposició «1938. El barri de la Catedral sota les bombes», inau-
gurada el 18 de juliol d'enguany. Aquesta exposició és un homenatge a les víctimes del 
nostre barri en aquelles dates terribles, i tanca el projecte «4¼» pel qual l’Associació 
de Festes de la Plaça Nova va ser distingida amb el Premi Ciutat de Barcelona. I també, 
a partir del 10 de setembre al Centre Cívic Pati Llimona, podeu recuperar la reconegu-
da exposició «El Barri Perdut», un dels èxits més importants del projecte «4¼».

Ara ens preparem totes i tots -veïnes i veïns, ex veïnes i ex veïns, comerciants i visi-
tants- per a celebrar unes 430 Festes de Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova ben 
lluïdes i com a patrimoni de tothom. A continuació teniu un programa farcit de possi-
bilitats, amb actes tradicionals, singulars i únics que ens distingeixen a tota la ciutat, 
i tota mena d’activitats festives i participatives on tothom hi pot trobar allò que més 
li agradi. Per tant, llegiu-vos el programa atentament, trieu, participeu, col·laboreu i 
sobretot, respectant-nos, gaudiu del barri i de les seves tradicions.
 
   Moltes gràcies i bones festes.

Associació de Festes de la Plaça Nova
Comissió de Festes de Sant Roc de Barcelona

PÒRTIC
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El diumenge 30 de gener de 1938, 
a les nou del matí, un esquadró 
d’avions Savoia-Marchetti SM79 
de l’aviació legionària italiana, 
aliada de l’Exèrcit franquista, va 
bombardejar la ciutat. 

El bombardeig va castigar dramà-
ticament el barri de la Catedral. 
Es van ensorrar o es van malmetre 
edificis de la plaça Nova i dels car-
rers de la Corríbia, dels Capellans, 
dels Arcs, dels Sagristans, dels Bo-
ters, de la Palla, de Sant Felip Neri, 
de Sant Domènec... 

Aquell matí les bombes van deixar 
dues-centes deu persones mortes 
i més d’un centenar de ferides, al-
gunes de les quals van morir els 
dies posteriors.

Les bombes sobre la ciutat van 
caure de manera atroç durant me-
sos i els bombardeigs indiscrimi-
nats no es van aturar fins que en-
traren les tropes franquistes el 26 
de gener de 1939.

Aquesta exposició és un homenat-
ge als plaçanovins i les plaçano-
vines, als comerciants, a les tre-
balladores i als treballadors, a les 
persones que en aquell moment 

passaven pels nostres carrer i places, i a les que es protegien als nostres refugis, bar-
celonins i barcelonines, i també a totes les víctimes que el nostre barri acollia en aque-
lles dates terribles; poble innocent castigat sota les bombes; morts, ferits, expropiats 
amb la vida destrossada.

L’esperit plaçanoví, però, es manté ferm contra l’oblit, i la memòria per tots ells i totes 
elles no s’extingirà mai.

Plaçanovines i plaçanovins per la memòria i la dignitat

1938 
El barri de 
la Catedral 
sota les bombes
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Dimecres 14 d’agost

10.00 h.
Fira d’artesania
des d’aquesta hora i fins a les 21.00 hores a la plaça Nova.

18.15 h.  
Tradicional cercavila inaugural pel barri:     
«En Cu-cut dalt del ruc»
Amb el capgròs Cu-cut muntant un ase, els capgrossos de la plaça Nova i els grallers 
La Pessigolla.

Recorregut: Plaça Nova, c. dels Arcs, c. de la Cucurulla, c. de la  Portaferrissa, c. d’en 
Roca, c. del Cardenal Casañas, plaça del Pi, plaça de Sant Josep Oriol, c. de la Palla, c. 
dels Banys Nous, Baixada de Santa Eulàlia, c. de Salomó ben Adret, placeta Manuel 
Ribé, c. del Call, c. de Sant Honorat, c. de Sant Sever, c. del Bisbe i plaça Nova.

19.15 h.
Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc
A càrrec de les veïnes del carrer d’en Roca.
Amb la hissada de la bandera s’inauguraran oficialment les Festes de Sant 
Roc 2019.

Tot seguit, començarà a funcionar la centenària
Cucanya de la Plaça Nova
Al llarg de les Festes: 45è Concurs de Cucanya

19.30 h.
Ballada de Sardanes
a càrrec de la Cobla Ciutat de Granollers.
Programa:

 Plaça Nova Josep Maria Boix
 Festeig  Ricard Viladesau
 Punt i contradansa David Estanyol
 Torroella vila vella Vicenç Bou
 Aura del Tura Conrad Saló
 Els gegants de Castellterçol Joaquim Serra
 Sardanes a l’Havana Jordi Molina
 Nena estimada Josep Vicens Juli, Xaxu
 Els tres pintors  Francesc Mas Ros

22.00 h
Nit de ball
amb el grup: Mashup Party Band
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Dijous 15 d’agost

10.00 h.
Fira d’artesania
des d’aquesta hora i fins a les 21.00 hores a la plaça Nova.

17.30 h.
XXXVIII TROBADA I BALL DE GEGANTS
18,00 h. Cercavila de gegants
19,00h   Final de la Cercavila i Balls de Gegants de la XXXVIII Trobada de Gegants  
Balls i cercavila amb els gegants i nans de l’Espluga de Francolí, del Pi, del Raval, de 
la Barceloneta, del Casc Antic, de Sant Pere de les Puel·les, de Sant Jaume, del carrer 
de la Princesa, i els amfitrions de la Plaça Nova: els gegants nous Roc i Laia, el nan 
Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, l’Àliga Petita i els grallers La Pessigolla.
Recorregut: Plaça Nova, c. dels Arcs, Portal de l’Àngel, c. de la Canuda, c. de Santa 
Anna, c. Comtal, c. de  les Magdalenes, c. de Ripoll, c. dels Sagristans, c. dels Cape-
llans i plaça Nova.

18.15 h.
Actuació dels Falcons de Barcelona

19.15 h.
Xocolatada popular
Agraïm la col·laboració de les veïnes 
i els veïns que fan possible la xocolatada.

19.30 h.
Actuació del degà dels esbarts de Catalunya
Esbart Català de Dansaires
Programa:                                   

 

  
Amb l’acompanyament musical de la Cobla Ciutat de Cornellà.
Mestra de Dansa: Anna Bigas. 
Regidoria i Vestuari: Montserrat Garrich, Joana Duch i  Xavier Olària. 
Direcció Musical: Joan Gómez.
Direcció Artística: Secció Tècnico-Etnogràfico-Folklòrica. 

22.00 h.
Cantada d’havaneres amb el grup: Arjau.
Al llarg de la cantada serà preparat el tradicional Cremat de Rom,  
que serà ofert a la mitja part de l’actuació.

2a. Part
Ball de Punts de Tiana 
Contrapàs de Pineda 

Ball de Cercolets de Sitges 
Ball de Cosses de Gósol 

Toc de Festa 

Scrivano
Qui vulgui gaudir d’una paraula favorita 

manuscrita en paper o pintada al cos, 

es pot apropar a l’escrivà Diego Noguera 

que traçarà lletres amb bona mà.

1a. Part
Dansa d'Alpens 

Ball de la Corranda Alta de Sornià 
Bolangera de Moja 

Cadrilh de Les 
Borrega de Les 

Ball Pla de Canejan 
Polka  Piqué  de Vielha

Programa 2019.indd   9 12/07/19   13:04



Divendres 16 d’agost, festivitat de Sant Roc      

9.30 h
Gran Traca Despertada

Tot seguit:
Seguici Tradicional de Sant Roc
Amb el Diable de Sant Roc, els Bastoners de l’Esbart Català de Dansaires amb el 
flabiolaire Joan Gómez, l’Àliga de la Ciutat, els grallers La Pessigolla, el Lleó de Bar-
celona, els grallers del Pi, el nan Cu-cut, els gegants infantils de la Plaça Nova i l’Àliga 
Petita, els grallers La Pessigolla de la Plaça Nova, els Gegants Centenaris de Sant 
Roc de la Plaça Nova, el flabiolaire Jordi Puig, la Bandera Verda de la Comissió de 
Festes de Sant Roc, la Cobla Ciutat de Cornellà, veïns i veïnes, exveïns i exveïnes, i 
simpatitzants del barri, tot adreçant-se a la basílica de Santa Maria del Pi.

Recorregut: Plaça Nova, av. de la Catedral, c. del Dr. Joaquim Pou, c. dels Sagristans, 
c. dels Capellans, c. dels Arcs, c. de la Cucurulla, c. dels Boters, c. de la Palla, plaça 
de Sant Josep Oriol, plaça del Pi, c. del Cardenal Casañas, c. d’en Roca, c. de la Por-
taferrissa, c. del Petritxol, plaça del Pi, (aturada per la Missa, es reprèn a les 11,30 
h.) plaça de Sant Josep Oriol, c. del Pi, c. dels Boters, plaça Nova, av. de la Catedral, 
pla de la Seu, c. de Santa Llúcia, Bisbe, (aturada pels balls), c. del Bisbe i plaça Nova.

10.00 h
Fira d’Artesania
Des d’aquesta hora fins a les 21.00 hores a la plaça Nova.

10.30 h 
A l’altar major de la basílica de Santa Maria del Pi  
Solemne missa cantada
Amb el cant dels goigs en llaor a sant Roc, la veneració de la relíquia de sant Roc i 
la benedicció dels Panellets de Sant Roc, que seran distribuïts entre les persones 
assistents.

Acabada la cerimònia, represa del Seguici i
Ball de l’Àliga de la Ciutat a la Catedral de Barcelona i davant de 
la capella de Sant Roc

tot seguit:
Visita al Palau Episcopal, rebuda del senyor Bisbe i balls d’honor dels bastoners, el 
nan Cu-cut, els gegants infantils, el Lleó, l’Àliga de la Ciutat, els Gegants Centenaris 
i el diable de Sant Roc.

Tot seguit es procedirà a l’antiga tradició i privilegi de les Festes de Sant Roc de la 
Col·locació de la Bandera Verda de la Comissió de Festes a la balconada 
principal del Palau Episcopal, on presidirà la Festa.

La cerimònia de col·locació de la bandera es podrà seguir des de la plaça Nova.
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Divendres 16 d’agost, festivitat de Sant Roc  (continuació) 

12.30 h
Ofrena floral a Sant Roc de la Plaça Nova 
La imatge de sant Roc de la plaça Nova i el Gos de Color Blau Cel va ser recuperada 
l’any 2015.

Tot seguit:
Ball del centenari dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova
En versió per a cobla del mestre Jordi León.
Ball: Gegants Centenaris de la Plaça Nova. Música: Cobla Ciutat de Cornellà.

tot seguit:
El Porró Llarg
Tal com fa des de l’any 1830, el Porró Llarg, ple de bon vi, romandrà tot el dia a la plaça 
Nova, perquè en begui tothom que pugui aixecar el seu llarguíssim galet.

13.00 h
Tres de sardanes
A càrrec de la Cobla Ciutat de Cornellà.
Programa:

 Plaça Nova Josep Maria Boix
 Avi Botet  Enric Ortí
 Apa Ramon  Francesc Mas Ros

13.30 h
Cucanya de la Plaça Nova.

18.00 h
Festival Infantil: 

17.30 h. Màgia amb el mag Xarrin Xarrin.

18.15 h. Putxinel·lis tradicionals catalans amb  
Titelles Sebastià Vergés, amb l’obra «Els viatges dels tres porquets».   

tot seguit:
Enlairament del Globus del Capità Munyon.

19.00 h. Concurs infantil de dibuix.
Podran participar nenes i nens de 2 a 14 anys. Tema: Plaça Nova, Barri Gòtic, Festes 
de Sant Roc. Premi especial de tema caní: “la Festa del Gos”.
Jocs populars i tradicionals 
Podrem jugar a jocs com les curses de sacs i de l’ou i la cullera, trencar l’olla i, tot 
seguit...  a passar la centenària Cucanya de la Plaça Nova.
Patrocinat per Barcelona Energia.

22.30 h
Ball amb el show “Cocodrilo Club”
amb el DJ Albert Malla.

13

Scrivano
Qui vulgui gaudir d’una pa-

raula favorita manuscrita en 

paper o pintada al cos, es pot 

apropar a l’escrivà Diego No-

guera que traçarà lletres amb 

bona mà.

La Víbria de Barcelona

La víbria és un animal fantàstic que trobem entre les bèsties festives 
catalanes. Originalment era un escurçó, un rèptil molt verinós i molt 
temut pel poble, protagonista de llegendes. En els entremesos, que 
eren representacions teatrals molt antigues que es feien durant algunes 
celebracions religioses, la Víbria lluitava contra Sant Jordi. Amb els 
segles, la serp es va anar convertint en un drac femella amb pits de 
dona, ales de rat penat i cua de serp. És la que coneixem actualment. 
La Víbria de Barcelona és coneguda 
des del 1399 i va desaparèixer 
pels volts del 1780, però l’any 
1993 l’Associació de Festes de 
la Plaça Nova la va recuperar 
com a part del Bestiari Històric 
de la Ciutat i del Seguici Popular de 
Barcelona. Des d’aleshores la podeu 
veure per les Festes de Santa Eulàlia i les 
de la Mercè... i també per les Festes 
de Sant Roc.

Les Festes de Sant Roc de Barcelona

Els veïns de la plaça Nova del barri de la Catedral de Barcelona celebren, 
des del 1589, les Festes de Sant Roc. Són les més antigues de la ciutat i 
han estat declarades festa patrimonial d’interès nacional. Les organitza 
l’Associació de Festes de la Plaça Nova i conserven els elements festius més 
antics i singulars de Barcelona: la Cucanya de la Plaça Nova, els Panellets 
de Sant Roc, el Porró Llarg, el Globus del Capità Munyon, la imatge de Sant 
Roc i el gos de color blau cel... i altres figures de festa, com els gegants 
infantils Pippo i Gal·la, el nan Cu-cut, els gegants centenaris Roc i Laia, 

l’Àliga de la Ciutat, la Petita Àliga, l’Arpella del Barri 
Gòtic i... la Víbria de Barcelona!
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Dissabte 17 d’agost           
10.00 h
Fira d’Artesania
Des d’aquesta hora fins a les 15.00 hores a la plaça Nova.

12.00 h.
Cercavila de l’Arpella del Barri Gòtic
Recorregut: Plaça Nova, Boters, plaça Cucurulla, Pi, plaça Sant Josep Oriol, plaça del 
Pi, Cardenal Casañas i carrer d’en Roca.

17.30 h. 
La Festa del Gos
Proves i exhibicions d’ensinistrament caní a càrrec del Club d’Agility Ciutat Comtal. 

Tot seguit: 
46a. Tradicional salutació del gos a Sant Roc.
Presentació de tots els gossos del barri que hi vulguin participar i repartiment de 
records.

19.00 h.
Taller de Diables Infantils.
Fes la teva maça i maquilla’t i ja ets  
un petit diable per a fer un correfoc 

Tot seguit,
Lliurament dels premis  
dels concursos de Cucanya  
i de Dibuix

Tot seguit, començarà a funcionar la centenària
Cucanya de la Plaça Nova
darrera oportunitat de passar-la aquest any.

22.00 h. 
“Va tocada” 
amb el grup de percussió: Percúdium.

Scrivano
Qui vulgui gaudir d’una paraula favorita 

manuscrita en paper o pintada al cos, 

es pot apropar a l’escrivà Diego Noguera 

que traçarà lletres amb bona mà.
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Dissabte 17 d’agost    (continuació)                              

22.10 h
XXXVI CORREFOC
amb el Ball de Diables de Caldes de Montbui, la Mulassa de Barcelona, la Víbria de 
Barcelona i els Diables del Barri Gòtic.

Recorregut: Plaça Nova, c. del Bisbe, c. de Santa Llúcia, pla de la Seu, c. dels Comtes, 
c. de la Pietat, c. del Bisbe, c. de Sant Sever, c. de Sant Felip Neri, plaça Sant Felip 
Neri, c. de Montjuïc del Bisbe, c. del Bisbe i plaça Nova.

Recordem, per seguretat, que:
•  Els aparadors i els vidres s’han de protegir amb cartrons o abaixant les portes  
 metàl·liques.
• Cal retirar els vehicles aparcats al llarg de tot el recorregut.
•  Cal vestir roba de cotó: de màniga llarga, pantalons llargs, mocador o barret  
 de roba al cap i calçat flexible i tancat.
•  Cal protegir les orelles i els ulls.
•  No es pot participar en el correfoc amb begudes alcohòliques, ni amb ampolles  
 ni gots de vidre.

23.20 h 
CASTELL DE FOCS
A càrrec de Pirotècnia Estadella.

23.30 h
Final de festa:
Nit de ball amb el grup: Nautilus    

A La Casa dels Entremesos

Des del 18 de juliol
Exposició: 
«1938. El barri de la Catedral sota les bombes.
Les Festes de Sant Roc poc abans i poc després de la guerra»
Des del 30 de juliol fins el 31 d’agost
Exposició: 
«4 ¼ . 425  Anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona.  
De vot de ciutat a festa popular»

Pati Llimona

Des del 10 de setembre
Exposició: 
«El Barri Perdut. La plaça Nova  
i el barri de la Catedral» 

LA CASA DELS ENTREMESOS

Plaça de les Beates, 2

Horaris:
De dimarts a dissabte de 10 a 13 h  

i de 16 a 19 h. Diumenge d’11 a 14 h.

Tancat dilluns i del 15 al 19 d’agost

PATi LLiMONA
Carrer del Regomir, 3
Horaris:
De dilluns a divendres de 9 a 22 h  

Dissabte d’10 a 14 h i de 16 a 20 h.

Diumentge tancat
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FESTES DE SANT ROC DEL CARRER D’EN ROCA      

Dimecres 14 d’agost

18,30h  
Cercavila inaugural pel barri: “en Cu-cut dalt del ruc”

Dijous 15 d’agost

11,00h  
Fira d’art i d’artesania 

12,00h   
Taller de collage per a nenes i nens 

Divendres 16 d’agost Diada de Sant Roc 

10,15h   
Seguici de Sant Roc  
Ball dels gegants davant de la capella de Sant Roc

11,00h  
Fira d’art i d’artesania 

Dissabte 17 d’agost

11,00h   
Art point 
pintura col·lectiva de mural, amb llimonada i vermut 

12,30h   
Cercavila de l’Arpella del Barri Gòtic i els grallers La Pessigolla

13:00h   
Paella comunitària 
Hi haurà paella de carn i paella vegetariana

 Tiquet: 7 €  (paella, pa i beguda)
 Venda de tiquets a Galeria Wylsum, 
 carrer d’en Roca, 9 (fins dissabte 10 d’agost)

Agraïm la col·laboració de les veïnes i els veïns que fan possible les paelles.

Agraïments de les veïnes  

del carrer d'en Roca
A l'Associació de Festes de la Plaça Nova que ens 

ha acollit, a veïnes i veïns del carrer que ens han 

donat confiança, a l'associació de veïns i veïnes del 

Barri Gòtic que ens ajuda amb les infraestructures.
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Concurs Instagram
Penja la fotografia a #Instagram amb l’etiqueta 

#430fmsantroc, 
participa en una d’aquestes 3 categories 

Imatge més popular 

Imatge més impactant 

i Imatge més romántica 

i guanya el Lot de Sant Roc.

430

AL LLARG DE LES FESTES
Venda dels tradicionals Panellets de Sant Roc; els 
nous ninots de goma dels gegants Roc i Laia, del nan 
Cu-cut, de l’Àliga de la Ciutat i de la Víbria de Barcelo-
na; les samarretes de les Festes de la Plaça Nova, dels 
Gegants i del Cu-cut de la Plaça Nova, dels Diables 
del Barri Gòtic, de l’Àliga de Barcelona, de la Víbria 
de Barcelona, de l’Arpella del Barri Gòtic, dels Gra-
llers La Pessigolla, de la Cucanya; bosses, anells, 
punts de llibres, pins, postals, adhesius, estam-
pes… els goigs en llaor a sant Roc, les auques de la 
Plaça Nova i dels cent anys dels Gegants de la Plaça 
Nova, i els llibres: 600 anys de Plaça Nova, de Josep 
M. Garrut, i El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de 

la Catedral, 4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona, de vot de ciutat a festa 
popular de la plaça Nova, Mirades de gegant, Perquè avui és Santa Llúcia… pels volts 
de la plaça Nova… i La festa viscuda. Sant Roc, 1884 - 1983, de Xavier Cordomí.

Bases:
- Concurs obert del 14 d’agost a les 17h. al 18 d’agost a les 24h.

- Penja la fotografia al teu perfil d’Instagram amb l’etiqueta #430fmsantroc.

- La imatge ‘més popular’ serà la tingui més ‘M’agrada’ a l’àlbum d’Instagram el dia 18 d’agost 
a les 24h.

- L’Associació de Festes de la Plaça Nova es reserva el dret de decidir la imatge ‘més 
impactant’ i la imatge ‘més romàntica’. Aquestes es votaran en assemblea general el dia  
4 de setembre i es faran públiques el dia 5 de setembre.

- Els guanyadors del Lot de Sant Roc podran passar a recollir l’obsequi a partir del dia 6 de 
setembre en horari d’obertura de La Casa dels Entremesos (Pl. de les Beates 2, 08003 BCN).

- Totes les imatges es podran consultar a l’àlbum del concurs a la pàgina: www.facebook.
com/santroc.plnova

Programa 2019.indd   21 12/07/19   13:04



AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ     
DELS COMERCIANTS DEL BARRI

AJUNTAMENT DE BARCELONA 

ARQUEBISBAT DE BARCELONA 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT

BARNA CENTRE   

CÀRITAS DIOCESANAS 

CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL

COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES 
DE CATALUNYA  

DIPUTACIÓ DE  BARCELONA 

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES

GENERALITAT DE CATALUNYA 

GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DEL PI

A. Batlle, Llibreria  

Aquiles, Col·leccionisme i antiguitats

Barcelona Energia, Energia

Baron Antiqüaris, Antiguitats

Bilbao Berria, Cuina basca

Can Boada, Fotografia 

Càritas Diocesna
Casa Fargas, Bomboneria   

Casa Fèlix, Merceria 

Casa Jornet, Mobles

Casa Santiveri, Alimentació sana

Castelló, Farmàcia 

Catedral, Farmàcia

Catedral, Tabacs 

Chocolat Box, Gelats, dolços i xocolata

El Café d’en Víctor, Restaurant 

Rubén Torres, Productes i objectes 
amb històries autèntiques

La Pineda, Xarcuteria 

Le Studio, Perruqueria 

Mayné, Tabacs 

Olga de Sandoval Sarrias, Antiguitats

San Roman, Xurreria 

Santa Clara, Pastisseria 

Tokobongo, Instruments musicals

Tutusaus, Òptiques

Wylsom, Galeria d'art 

de les institucions i entitats:

i tots els veïns i les veïnes      
i els ex veïns i les ex veïnes del barri

Plaça de les Beates, 2
www.lacasadelsentremesos.cat
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Amb el suport de:

Districte de
Ciutat Vella

Fent comerç i ciutat des de 1973.

Barna Centre, l’illa comercial i de vianants 
amb més tradició de Barcelona.

Secretaria: 
Portal de l’Àngel, 7, 3r 1a 

Tf. 93 318 77 44

www.barrigotic.cat
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