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Sessió de contes inclusius i sensorials 
en que s’utilitzen tots els sentits perquè 
tothom pugui gaudir. Mercè Rubí ens 
explicarà el conte “I que passis un bon 
hivern”.

Blai Senabre ens explicarà el conte                       
“La princesa i el pastor”

Vine a cantar les seves mítiques cançons 
de la mà del músic Ecoluthier i el multi-
facètic Fèlix de Blas.

El cantaufolk Marcel Marimon actualit-
zarà el repertori de Xesco Boix i farà 
un repàs per les nostres cançons més 
populars.

Divendres, 16 d’agost

Dissabte, 17 d’agost

12.00 h · Contacontes inclusiu 

12.00 h · Contacontes inclusiu 

13.00 h · Recordant Xesco Boix

13.00 h · Recordant Xesco Boix



TARDES FAMILIARS FOLK

Amb el mestre de dansa Joan Codina.

Amb el mestre de dansa Ramon Cardona.

Amb el mestre de dansa Pep Lizandra.

Coneix els cants de treball, de filar o de 
festa gallecs i aprèn a tocar la pandereta 
amb Eva López del grup Namorala 
Pandereteiras.

Vine a cantar les cançons del Xesco amb 
l’Àngel Daban, en Lluís Ma Panyella i 
en Noè Rivas d’Els Cinc dits d’una mà.

Dijous, 15 d’agost

Divendres, 16 d’agost

Dissabte, 17 d’agost

Diumenge, 18 d’agost

19, 20 i 21 d’agost

19.00 h · Tallers de dansa CATFolk
 Jotes de les Terres de l’Ebre

19.00 h · Tallers de dansa CATFolk
 Animació de balls i danses 
 d’Europa

19.00 h ·  Tallers de dansa CATFolk   
 Contradanses i danses 
 del Pirineu

12.00 h · Taller de pandereta gallega 
                  i cant tradicional 

12.00 h · Recordant Xesco Boix



Amb el mestre de dansa Xavi Rota.

19.00 h · Tallers de dansa CATFolk
 Danses catalanes

CONCERTS I BALL FOLK

Aquest grup de les Terres de l’Ebre 
celebra els seus 15 anys de carretera 
amb un concert d’aniversari carregat 
de sorpreses i col·laboracions: casa 
plena, festa grossa!

El grup de batucada inclusiu 
Reperkutim proposa un taller per posar 
en valor les nostres diferències i ritmes 
per sumar i construir des del mateix 
punt de partida. 

Aprèn a fer sonar les “palmas” i el 
ventilador amb Jonatan Ximenis i els 
músics d’Arrels de Gràcia.

Dijous, 15 d’agost

Dilluns, 19 d’agost

Dimarts, 20 d’agost

Dimecres, 21 d’agost

22.00 h · Pepet i Marieta

19.00 h · Taller i mostra amb el grup  
                  de percussió REPERKUTIM

19.00 h · Taller de rumba 



Cançons 
impregnades 
del més pur 
folk tavernari 
per a una nit 
perfecta de 
festa major!

El punxa discos Ricard Ros ens trans-
portarà a l’Atlàntic amb les melodies 
folk més potents. 

Una col·lisió de músiques del món.

Amb l’espectacle “Ball a l’hostal” podrem 
ballar temes populars i tradicionals de 
les comarques del Pirineu.

Aquesta tropa s’ha proposat fer sonar 
els grans èxits de la nostra música 
d’una manera fresca i festiva amb 
l’espectacle “Fem Farra!”

Dijous, 15 d’agost

Divendres, 16 d’agost

Dissabte, 17 d’agost

00.00 h · PD Dr Batonga

22.30 h · Catfolkin

22.15 h · El Pont d’Arcalís amb 
                 la proposta “Ball a l’hostal” 

23.45 h · Fanfarra 

00.15 h · PD Ricard Ros



Anairam, guanyadors del “Desconnec-
ta”, és un duet amb l’energia d’una 
banda completa a vegades de rock, 
d’urban o de jazz experimental amb 
improvisacions instrumentals.

El jove grup Blue Joy, amb 3 anys 
d’experiència i un disc enregistrat, ac-
tuaran com a guanyadors del concurs 
Districte Musical Jove.

Un pont musical sense precedents 
basat en la confrontació de diferents 
pràctiques de música de ball: música 
bretona, afro-cubana i funk gràcies a 
Hugo Pottin, i catalana gràcies a Manu 
Sabaté.

Carregant sempre a la maleta els nous 
sons urbans sorgits aquí i allà: rock àrab, 
rumba catalana, asian underground, 
ritmes balcànics... una col·lisió de 
músiques del món.

Diumenge, 18 d’agost

Nit emprenedoria
20.00 h · Districte Musical Jove   
  Anairam

21.00 h · Districte Musical Jove 
                  Blue Joy

22.30 h · Spontus & Manu Sabaté

00.15 h · PD Dr. Batonga



CONCERTS I BALL FOLK

“El Periple BSO” comença amb la 
projecció d’imatges de la pel·lícula del 
mateix nom. Cinema, música i poesia 
s’articulen en gran format amb temes 
reivindicatius del seu repertori clàssic.

Vine a ballar les músiques de la Festa 
Major de Vilafranca passada pel 
sedàs d’un grup emergent que fa 
conviure instruments tradicionals amb 
moderns i que posa color i transforma 
les músiques i balls centenaris.

El llegendari punxa discos que va crear 
la disco-folk el 1998, Ferran Riera, arriba 
amb una nova i explosiva combinació 
de ritmes d’arreu del món, amb un 
trepidant viatge musical sense pausa.

Dilluns, 19 d’agost

Dimarts, 20 d’agost

22.00 h · Los Sirgadors 

22.30 h · La Típica

00.00 h · PD Mussol



Aquest grup de percussió resident al 
C.A.T. parteix de ritmes tradicionals per 
barrejar-los amb d’altres de més llunyans 
o més moderns, i des dels seus inicis ha 
passat per desenes de festes majors de 
pobles i barris.

Jonatan Ximenis i els seus músics 
proposen una sessió rumbera d’alegria 
contagiosa!

Una sessió de punxa discos amb 
rumba, funky i molt més.

16, 17, 18 i 20 d’agost, 
abans i després dels concerts. 

Dimecres, 21 d’agost

Kabum

22.00 h · Arrels de Gràcia Big Band

00.00 h · PD Txarly Brown



LA FESTA,
GRÀCIA!
del 15 al 21 d’agost de 2019

@bcn_gracia

@bcn_gracia

districtegracia

barcelona.cat/fmgracia

#FMGràcia

CENTRE ARTESÀ
TRADICIONÀRIUS 

Organitza: Col·labora:


