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Tallem la cadena de contagis!

Si ets positiu o contacte estret,

Hidrata’t 

Fes servir crema solar

Evita la calor

Refresca l’ambient

de la calor i de la COVID-19

Distància

Mans

Mascareta

Ventilació

Aquest estiu,
protegeix-te 
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Fundació Festa 
Major de Gràcia.

Punt d’informació de la festa i venda 
de merxandatge ofi cial de la festa
Cada dia de 10.30 a 21 h a la plaça Manuel Torrente
Carrer Alzina, 9 (davant de l’Espai de Can Musons)
Telèfon: 93 459 30 80
info@festamajordegracia.cat
www.festamajordegracia.cat

Ràdio Gràcia a la Festa
107.7 FM
Retransmissió diària de la Festa Major 
d’11.00 a 14.00 h.

Edita: Fundació Festa Major de Gràcia
 c. Alzina, 9. Tel. 93 459 30 80.
 www.festamajordegracia.cat
Producció i impressió: DBcoop, sccl
 Tel. 93 242 01 99. www.dbcoop.cat
Publicitat: GPL, sccl. c. Sant Lluís, 11, bxs.
 Laura Catalan (625 601 107) www.gpl.cat

Dipòsit Legal: B-24.534-2012

© del text i imatges Fundació Festa Major de Gràcia.
Aquest pograma no podrà ser reproduït totalment ni parcialment per cap mena de procediment, inclosos la reprografia i el tractament 
informàtic, sense l’autorització escrita dels titulars del copyright. Tots els drets reservats a tots els països.

PUNT D’INFORMACIÓ DEL 13 AL 21 D’AGOST

Festa lliure
d’agressions sexistes

Destinat a sensibilitzar, informar 
i antendre en el cas de produir-se 

assetjaments i agressions sexuals.
  Plaça de la Revolució de 19:30h a 01:00h.

A més hi haurà dues parelles d’assessorament itinerant 
tots els dies en el mateix horari.

  Emergències: 112

 MESURES COVID-19
• Es recomana l’ús de la mascareta, sent obligatòria en 

tots els actes de festa major.
• Guardeu la distància interpersonal de seguretat es-

tablerta.
• Desinfecteu-vos sovint les mans amb gel  hidroalco-

hòlic.
• Per assistir als actes de festa major és imprescindible 

la gestió de reserva prèvia. La reserva prèvia queda 
anuŀ lada.

• Comproveu la tipologia de reserva prèvia vàlida per ca-
da tipus d’esdeveniment.

• És recomanable arribar a les activitats amb 15 minuts 
d’anticipació. Una vegada començat l’espectacle.

• Demaneu places només per als actes als quals tingueu 
seguretat que hi podeu anar. En cas d’efectuar la re-
serva prèvia i no poder assistir, si us plau, retorneu-la.

• Seguiu en tot moment les indicacions que doni el per-
sonal d’organització.

FESTA MAJOR DE GRÀCIA  |  05
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Josep Maria Contel, Taller d’Història 
de Gràcia Centre d’Estudis

A fi nals del passat mes de juny es compli-
ren quaranta anys de l’inici del rodatge 
de la peŀ lícula i sèrie televisiva La plaça 

del Diamant, una adaptació de la noveŀ la de 
Mercè Rodoreda dirigida per Francesc Betriu, 
amb Sílvia Munt i Lluís Homar com a prota-
gonistes i música de Ramon Muntaner, per la 
qual la vila de Gràcia es va convertir durant 
tres mesos en un plató cinematogràfi c.

Fou una coproducció de Figaro Films 
amb Televisió Espanyola, amb dos produc-
tes audiovisuals diferenciats, d’una banda 
una peŀ lícula per al circuit comercial de gaire-
bé dues hores i de l’altra una sèrie de quatre 
capítols de cinquanta-cinc minuts cadascun, 
amb el rerefons de la noveŀ la. L’obra literària 
s’havia publicat per primer cop l’any 1962 i el 
1981 ja estava molt ben considerada per la 
crítica i s’havia traduït a molts idiomes, i amb 
el pas dels anys s’ha convertit en un clàssic 
de la literatura catalana de postguerra.

Amb una trama igual a la que van viure 
moltes dones durant el període republicà, la 
Guerra Civil i la postguerra, la protagonista es 
convertí en la veu de totes elles de la mà de la 
Rodoreda, un relat en el qual la Festa Major de 
Gràcia està present en tres ocasions i que el 

QUAN LA FESTA MAJOR DE GRÀCIA 
ES VA CONVERTIR EN CINEMA

ELPÒRTICDEFESTA MAJOR

Joaquim Cardona, Sílvia 
Munt i Lluís Homar al ball 
de l’envelat. Rodatge de 
“La plaça del Diamant” 
de Francesc Betriu el 
juny de 1981. JOSEP MARIA 
CONTEL / ARXIU JMC

món del cinema va saber aprofi tar en el mo-
ment de vestir aquests fets.

El tret de sortida es va donar, el 22 de 
juny de l’any 1981, al voltant d’una botiga de 
queviures del carrer Providència amb l’anar 
i venir de tècnics i actors per aquest espai, 
incloent-hi l’ensurt de la protagonista, Sílvia 
Munt, amb un cotxe a la cantonada amb el 
carrer de l’Alzina, tot just despès de comprar 
el salfumant.

Però un dels plats forts d’aquest rodat-
ge foren les diferents seqüències que es van 
fer per recrear la Festa Major de Gràcia i que 
una vegada inserides a la peŀ lícula i a la sèrie 
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corpòria, a l’entrada del carrer, que anava 
canviant segons l’any de la festa que repre-
sentava.

La primera, la Festa Major que obre la 
història, se situava en els darrers anys de la 
dictadura de Primo de Rivera i l’envelat juga 
un paper molt important. Amb el carrer de les 
Guilleries guarnit amb unes columnes teatrals 
envoltades amb teles vermelles i l’entrada de 
l’envelat perfectament ambientada en l’èpo-
ca, amb venedors ambulants, parades de tota 
mena i una munió de fi gurants amunt i avall, 
la protagonista, la Natàlia, amb la seva amiga, 
s’acosten fi ns a un joc d’atzar en el qual unes 
oques són les protagonistes, mentre parlen 
del sorteig d’unes cafeteres i un promès.

esdevenen també un documental fi cció en 
color de la festa d’aquells anys.

Per tal de recrear la festa els creatius 
artístics planifi caren la instaŀ lació a la pla-
ça del Diamant d’un envelat tradicional, dels 
coneguts com d’antenes, una construcció de 
l’època que l’equip artístic del fi lm va trobar 
fi nalment a les Borges Blanques i que durant 
dues setmanes va presidir la plaça. D’altra 
banda, perquè no estigués sol, els decora-
dors del fi lm ompliren de garlandes fetes a 
base de banderetes de paper els primers me-
tres dels carrers de les Guilleries i de l’Or a to-
car de la plaça.

La decoració pel que fa al carrer de les 
Guilleries culminava amb una ornamentació 

Ambient davant de l’envelat 
de festa major. Rodatge 

de “La plaça del Diamant” 
de Francesc Betriu el 

juny de 1981. JOSEP MARIA 
CONTEL / ARXIU JMC
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Lloc, període, situació, que és com una excepció enmig del 
desordre, dels neguits, etc., i que permet un repòs psíquic o físic.

Si voleu venir a gaudir de la Casa Vicens, podeu comprar la vostra 
entrada amb un 50% de descompte amb  el codi CASAVICENSOASI. 
Promoció per a compres fins el 30 de setembre, no acumulable amb 
altres promocions. www.casavicens.org

Carrer de les Carolines, 20-26, Barcelona 08012 CasaVicenscasavicens casa_vicensOasi
Molt bona Festa Major!



L’acció continua a dins de l’envelat, on, 
mentre el públic va entrant, l’orquestra exe-
cuta els primers balls. Repartits entre la pis-
ta de ball i les diferents llotges, la fi guració, 
una gran part provinent del veïnatge de Grà-
cia, actors, actrius i protagonistes comença-
ren a moure’s pel set i apareixen a poc a poc 
en els diferents enquadraments, en els quals 
podem trobar el Quimet amb la Natàlia i al 
costat l’Antonio, la llevadora, l’amo de la pas-
tisseria o el cambrer que apareixerà més tard 
en el seu dinar de casament. Unes seqüènci-
es que recreen l’essència de l’envelat de fes-
ta major amb la seva gent, els balls, els fana-
lets o el sorteig de la cafetera.

En la segona, la Festa Major la protago-
nista la recordada a casa, està embarassada 
i es mira en uns miralls màgics a la cantonada 
d’un carrer de les Guilleries guarnit amb esce-
nografi a teatral d’ambientació egípcia. Unes 
seqüències realitzades un dissabte al matí 
amb l’actuació dels Castellers de Barcelona i 
els gegants de Montbrió del Camp.

La tercera és la cloenda de la història, a 
l’inici de la dècada de 1950, amb un carrer de 
les Guilleries guarnit amb un avió i núvols. La 
càmera es desplaça pel mig del carrer mirant 

Un matí de festa Major al 
costat de l’envelat amb els 
gegants de Montbrió del 
Camp. Rodatge de “La plaça 
del Diamant” de Francesc 
Betriu el juny de 1981. JOSEP 
MARIA CONTEL / ARXIU JMC

al sostre fi ns a arribar a l’envelat i mentre les 
darreres persones en surten ella entra per 
fer el crit alliberador. Tres parts d’una histò-
ria, doncs, en la qual la Festa Major de Gràcia 
és present.

L’equip tècnic va disposar d’un centre 
logístic instaŀ lat a l’antic ambulatori del car-
rer d’Astúries a tocar de la plaça de la Virrei-
na, un espai que va acollir el vestuari, el ma-
quillatge o la perruqueria, entre altres depar-
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taments, i pel qual passaren gairebé tots els 
fi gurants, actors i actrius de repartiment i 
primeres fi gures del fi lm, per emprovar ves-
tits, tallar cabells, pentinar o maquillar.

Aquesta és una peŀ lícula que es pot con-
siderar com la primera gran producció cinema-
togràfi ca espanyola rodada a Barcelona des de 
feia dècades i que va reunir un grapat de joves 
actors, actrius i tècnics que més tard es van 
obrir pas en el món del cinema i es van conso-
lidar com a grans i reconeguts professionals: 
Sílvia Munt, Lluís Homar, Agustí Villaronga, Jo-
sep Rosell, Rosa Vergés o Mariano Barroso.

El rodatge va acabar amb un berenar de 
l’equip a l’Hotel Balmoral de la Via Augusta, 
al qual va assistir l’escriptora de la noveŀ la, 
Mercè Rodoreda. Una efemèride aquesta en 
la qual van participar molts graciencs i graci-
enques que encara avui la recorden.

El mes de març de 1982, vint anys des-
prés d’haver-se publicat per primer cop la 
noveŀ la, s’estrenava al cinema Alexandra la 
peŀ lícula La plaça del Diamant. L’endemà, 
després d’una petita cercavila amb els pro-
tagonistes, s’estrenava al cinema Fontana de 
Gràcia.

Un temps després primer es va passar 
la sèrie pel circuit català de TVE i fi nalment 
es va emetre per tot el país amb tota pompa 
en castellà. Hi va haver un fi nal de festa a la 
plaça del Diamant, on es va tornar a muntar 
l’envelat de les Borges Blanques per seguir en 
directe l’emissió del darrer capítol.

Tot plegat va arribar quan des de 1978 
havien començat a donar-se les primeres 
passes per recuperar la Festa Major de Gràcia 
i la difusió del fi lm va ajudar les noves gene-
racions a descobrir-la o redescobrir-la.

Una de les atraccions de la 
petita fi ra que es va muntar 
al costat de l’envelat. 
Rodatge de “La plaça del 
Diamant” de Francesc 
Betriu el juny de 1981. JOSEP 
MARIA CONTEL / ARXIU JMC

10  |  FESTA MAJOR DE GRÀCIA



FESTA MAJOR DE GRÀCIA  |  11

VIU
L’ESTIU
AL DiR

POSA’T EN FORMA,
RELAXA’T, REFRESCA’T...

VINE A PROVAR-HO
Descarrega’t una

a dir.cat

GRÀCIA
Gran de Gràcia, 37

CLARET
St. A.M. Claret, 84-86

LESSEPS
Travessera de Dalt, 4-6



12  |  FESTA MAJOR DE GRÀCIA

Vols conèixer com es defensava 
la població civil dels bombardejos 
de la Guerra Civil? Visita el refugi 
antiaeri de la plaça del Diamant

Visites concertades tots els caps de setmana

Taller d’Història de Gràcia Centre d’Estudis
Telèfon: 93 219 61 34
tallerhistoriagracia@gmail.com
tallerhistoriagracia.blogspot.com



Gracienques i graciencs,
Comencem uns dies de festa i alegria 

que donen vida al barri al llarg de tot l’any. La 
Festa Major és això. Una forma de fer ciuta-
dania i d’enfortir la xarxa veïnal. Un punt de 
trobada i de retrobada. Una benvinguda a la 
població nouvinguda a una comunitat volgu-
dament diversa. I una clara expressió d’allò 
que ens defi neix com a coŀ lectiu, com a poble, 
com a país, com a nació.

Per tot això vull donar les gràcies a tots 
i totes els que feu possible que un acte festiu 
com la Festa Major es converteixi en una eina 

de cohesió social imprescindible per la soci-
etat moderna, avançada, solidària i moguda 
per la recerca del bé comú que volem ser.

Sortiu al carrer i a les places. Participeu 
dels actes i reuniu-vos -amb tota la prudèn-
cia que ens obliga la pandèmia- amb qui es-
timeu. Convideu els que no coneixen la Festa 
Major a fer-la seva. Viviu la seva alegria i la 
seva emoció i preneu tota aquesta energia i 
aprofi teu-la per enfortir la xarxa de places 
i carrers que donen tanta vitalitat a la Vila 
de Gràcia.

Molt bona Festa Major!

Pere Aragonès
President de la Generalitat 
de Catalunya

Estimades gracienques i estimats graciencs,
Ja tenim aquí la Festa Major de Gràcia, 

una de les cites més esperades del calendari 
festiu estiuenc. Un gran esdeveniment que, 
un any més, la covid-19 ens obliga a reinven-
tar i adaptar.

No ha estat un any fàcil, però amb la de-
terminació de tota la Vila de Gràcia mantenim 
l’esperit de la festa. Guarnim balcons i places, 
i gaudim de la creativitat, la imaginació i el ta-
lent dels veïns i veïnes del barri. Uns veïns i 
unes veïnes que en els moments més durs de 
la pandèmia van demostrar amb el seu espe-
rit solidari la força d’aquest barri.

Són dies de passar-ho bé, però cal fer-
ho de forma segura, respectant les mesu-
res marcades per les autoritats sanitàries 

en funció de l’evolució de la pandèmia. Fem 
possible la celebració de la Festa Major amb 
la responsabilitat de tots i totes.

Moltes gràcies a la Fundació Festa Ma-
jor de Gràcia, a les entitats, a les comissions 
dels diversos carrers i a totes les persones 
que han treballat per fer possible que un any 
més puguem gaudir del color i de la màgia de 
la Festa Major de Gràcia.

Celebrem la festa. Sempre amb empatia 
i cuidant-nos els uns als altres. Amb alegria, i 
també amb respecte. Perquè volem una Fes-
ta Major lliure de comportaments racistes, 
homòfobs i masclistes, i plena de diversitat i 
solidaritat. Una festa de tots i totes.

Visca la Festa Major!
Visca la Vila de Gràcia!

Ada Colau i Ballano
L’alcaldessa de Barcelona
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Benvolgudes i benvolguts veïnes i veïns de 
Gràcia,

Una Festa Major és motiu de joia, de re-
trobament i de sentit de pertinença. Aquests 
sentiments, prenen més sentit després de 
més d’un any de pandèmia en què hem gau-
dit poc dels lligams que ens uneixen com a 
coŀ lectiu.

Encara no podem celebrar aquesta fes-
ta originària del 1817 com caldria, però sí que 
ens podem tornar a veure pels carrers guar-
nits i gaudir de la singularitat d’aquesta ce-
lebració, que no tindria cap sentit sense la 
implicació altruista i voluntària dels graci-
encs i gracienques.

La vila de Gràcia té una singularitat prò-
pia, fruit de la seva gent, una comunitat di-
versa, acollidora de persones nouvingudes i 
de visitants d’arreu. Gràcia recull els exem-
ples del passat i mira cap al futur. I és en 
aquesta mirada cap al futur on des del Depar-
tament de Drets Socials, us volem acompa-
nyar per fer entre tots una societat més equi-
tativa, on les persones puguin desenvolupar 
el seu projecte vital amb garanties i igualtat 
d’oportunitats. 

Que per molts més anys pugueu gaudir 
d’aquesta identitat pròpia de vila, de ciutat i 
també, de país. 

Que tingueu les millors Festes de Gràcia!

Catalunya no s’entendria sense les seves 
festes majors. Per a la majoria de nosaltres, 
és un plaer baixar al carrer i omplir places i 
carrers, gaudir de la cultura popular, escol-
tar música, ballar... En defi nitiva, passar-ho 
bé, i passar-ho bé junts. La Festa Major de 
Gràcia és un gran exemple de tot això. Aquí 
hi trobem veïns i veïnes que s’uneixen per 
decorar carrers, amics i amigues que es re-
troben, artistes que fan barri i nouvinguts 
que es meravellen de tot aquest ambient. No 
és casualitat, que fi ns i tot Mercè Rodoreda 
pogués fer alta literatura d’una festivitat 
com aquesta!

Aplaudeixo l’esforç de les associacions 
de veïns i veïnes, de les comissions de fes-
tes, de la Federació i ara de la Fundació de la 
Festa Major de Gràcia, que amb perseveran-

ça, aconsegueixen mantenir viva una tradi-
ció única, una celebració veïnal que és una 
icona de la nostra cultura, i que també per 
aquest motiu és Festa Tradicional d’Interès 
Nacional.

La pandèmia del coronavirus ha com-
plicat totes les accions comunitàries, i l’as-
sociacionisme cultural n’ha patit les conse-
qüències. Des del Departament de Cultura 
estem totalment al costat d’aquestes enti-
tats, i treballem perquè el sector cultural re-
prengui la seva activitat com més aviat mi-
llor. Sou un exemple, i desitjo de tot cor que 
ben aviat podem gaudir de la Festa Major de 
Gràcia amb la màxima normalitat possible, i 
tornar a veure somriure des dels més petits 
fi ns als més grans.

Bona festa major!

Violant Cervera i Gòdia
Consellera de Drets Socials

Natàlia Garriga
Consellera de Cultura

14  |  FESTA MAJOR DE GRÀCIA



Com cada any, la Festa Major és aquí! La pan-
dèmia que va alterar les nostres vides se-
gueix. Tanmateix, hem après a adaptar-nos 
a aquesta situació, amb precaucions i limita-
cions. I seguim prenent consciència que a la 
ciutat i als seus barris hi ha centenars de per-
sones imprescindibles i compromeses.

A la Festa Major de Gràcia la pandèmia 
ha posat de manifest la capacitat d’adapta-
ció, de creativitat, de compromís i de tirar en-
davant de totes les persones que la fan possi-
ble. El resultat és que aquest any la Festa Ma-
jor torna amb la recuperació de les activitats 
presencials, garantint les mesures de pre-
venció i seguretat davant la covid-19. És un 
pas endavant respecte l’any passat. És un pas 
que ens porta a una festa en què trobarem a 
faltar algunes activitats, però imprescindible 
per tornar a tenir la Festa Major de sempre.

No és gens fàcil organitzar una festa 
major i, menys com la de Gràcia, enmig d’un 
panorama canviant i marcat per les restric-

cions que l’evolució de la pandèmia va mar-
cant a cada moment. Sabem que per a fes-
ters i festeres és molt important el guarnit, 
perquè demostra que al seu darrere el veïnat 
segueix estant actiu malgrat les circumstàn-
cies. Per això, ara més que mai, vull expressar 
el meu agraïment a totes les persones que hi 
han treballat de valent, adaptant-se a cada 
nova circumstància per fer que la Festa Major 
de Gràcia arribi a tothom i ens sorprengui un 
any més.

L’esforç de totes aquestes persones fa-
rà possible que la festa pugui lluir un any més 
i que 21 carrers de la Vila de Gràcia s’omplin 
de colors i facin activitats; això sí, garantint al 
màxim les mesures de prevenció i seguretat.

Ara més que mai, ens mereixem gaudir 
de la nostra Festa Major, una festa que volem 
que sigui responsable i respectuosa amb la 
diversitat.

Veïns i veïnes, molt bona Festa Major!
Visca Gràcia!

Benvolgudes veïnes i veïns,
Em plau donar-vos, un any més, la més 

afectuosa benvinguda a la festa major de 
Gràcia.

Tot just fa un any us escrivia en unes 
condicions difícils. Estàvem en mig de les res-
triccions d’una pandèmia que amb prou fei-
nes coneixíem, i de forma admirable us vau 
reinventar i vau tenir cura els uns dels altres 
com pocs cops abans.

Avui estem millor que no pas estàvem, 
però malgrat el bon ritme de vacunació, la 
pandèmia segueix encara entre nosaltres.

Així que, un cop més, us convido a gaudir 
de les nostres festes amb tota la joia i alegria, 
sempre tenint en compte les restriccions vi-

gents per tal de fer-les el més segures per a 
tothom.

No vull acabar sense enviar el meu agraï-
ment a totes les veïnes i veïns que heu seguit 
donant vida i alegria al districte cada dia: bo-
tiguers, professionals, associacions, estudi-
ants, mestres, servidors públics...

Dedicar també una menció especial a tot 
el jovent gracienc, que amb el seu comporta-
ment exemplar ens ajuda a mantenir els lligams 
ferms, la cultura viva, i la pandèmia a ratlla.

Finalment, en nom de tot el personal de 
la seu de districte, enviar tot el nostre escalf 
a aquells que han patit i pateixen especial-
ment la pandèmia.

I ara sí... molt bones festes a tothom...!

Eloi Badia i Casas
Regidor del Districte de Gràcia

Ferran Mascarell
President del Districte 
de Gràcia
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Amics i amigues,
Benvinguts a la Festa Major de Gràcia.

Aquesta serà encara, malauradament, 
una Festa diferent.

No serà encara com voldríem que fos, 
però malgrat tot, hi tornem a ser.

Hem pogut recuperar les trobades per 
guarnir, les jornades de treball i fi ns i tot algu-
na reunió presencial, sempre amb mesures, 
però anant fent camí de mica en mica.

Enguany encara no hem pogut compar-
tir llargues taules d’àpats populars, però se-
gur que d’aquí poc temps ho tornarem a fer.

Ens heu tornat a veure guarnir els nos-
tres carrers, dies de retrobaments feinejant 
sota sostres que comencen a ser acolorits. 
Tornem a compartir activitats infantils amb 
els menuts que s’apropen als carrers. Recu-
perem partides de dòmino, tallers i activitats.

Fins a darrera hora mai sabem si balla-
rem asseguts o drets, però segur que gau-
direm plegats de bona música i activitats, 
perquè el més important és això, tornar a 
gaudir i poder-ho fer junts!

En el fons, no importa com, perquè 
la Festa està en cadascú de nosaltres. En 
els festers i festeres. En la gent que l’esti-
ma. Per tant, malgrat les difi cultats de tots 
aquests mesos, tornem a ser aquí amb l’ale-
gria de recuperar allò que puguem i amb la 
iŀ lusió de què l’any que ve torni a ser com-
plerta.

La Festa és comunitat, és veïnatge, 
solidaritat, participació i companyia, i això 
s’ha tornat a demostrar, com s’ha fet al llarg 
de la nostra història, perseverant davant de 
les difi cultats perquè la Festa és viva en no-
saltres.

Tornem a compartir la Festa, gaudim-
la i vivint-la amb alegria, respecte i cautela. 
Amb precaució però sense por. Amb alegria 
però amb ordre. Amb disbauxa però amb 
convivència. Sobretot, tornem a gaudir-la 
plegats. Fem-ho per cadascú de nosaltres 
i fem-ho també per a totes aquelles perso-
nes que avui ens empenyen a seguir enda-
vant des de cada estel.

Bona Festa Major 2021.

Carla Carbonell i Cortés
Presidenta de la Fundació 
Festa Major de Gràcia

16  |  FESTA MAJOR DE GRÀCIA



FESTA MAJOR DE GRÀCIA  |  17





Josep Maria Contel

ElL’activista cultural Jordi Cuixart, presi-
dent d’Òmnium Cultural i veí de Gràcia, 
serà l’encarregat de llegir el pregó de la 

Festa Major 2021.

Què li ha semblat ser escollit 
pregoner de la Festa Major?
Per mi ha estat una emoció immensa i alho-
ra representa tota una responsabilitat. Soc 
gracienc d’adopció, i l’elecció signifi ca també 
un gran acte de generositat, que és un molt 
bon exemple del caràcter acollidor de la Vila 
de Gràcia.

En una festa complicada...?
Evidentment, les circumstàncies actuals de 
la pandèmia faran que, de nou, aquesta si-

gui una festa major molt diferent de com la 
voldríem, però precisament això fa prevaldre 
encara més el paper de la cultura viscuda i 
compartida. Una eina potentíssima de cohe-
sió social, imprescindible per enfortir la cons-
ciència coŀ lectiva i protegir la vida digna. 

Quina és la seva relació amb Gràcia?
Amb la Vila de Gràcia hi he estat sempre molt 
vinculat. Vaig començar a venir-hi convocat 
pels moviments populars, sempre tan actius, 
i vaig passar també molt bones estones a 
l’ateneu popular La Torna.

Però també té arrels, oi?
La meva dona i els meus fi lls són graciencs 
de tota la vida, i jo en soc fi ll adoptiu. M’hi he 
sentit com a casa des del primer dia. Ens en-
canta voltar de plaça en plaça pel barri, pas-

ENTREVISTA A JORDI CUIXART PREGONER 
DE LA FESTA MAJOR DE GRÀCIA 2021

Jordi Cuixart a la plaça de la 
Virreina. AUTOR DESCONEGUT 
/ ÒMNIUM CULTURAL
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sejar de la Revolució a la Llibertat, gaudint del 
contacte amb la gent; dels concerts al Centre 
Artesà Tradicionàrius, o de l’activitat frenèti-
ca dels Lluïsos, sempre compromesos.

Que més en destacaria?
A més a més, durant els prop de quatre anys 
que he estat a la presó, des de la distància 
també hem sentit de ben de prop la solidari-
tat i el compromís dels veïns i veïnes que set-
manalment s’han concentrat demanant el 
nostre alliberament, que ens han escrit car-
tes o ens han fet arribar el seu suport.

Quins són els seus primers 
records de la festa?
Les primeres imatges que tinc de la festa són 
de fa molts anys, passejant com a visitant 
pels carrers engalanats. Recordo pregun-
tar-me per la quantitat d’hores i nits de poc 
dormir que feien possible aquella meravella, i 
veure en les recreacions, amb tantíssims de-
talls, no només un gran compromís veïnal, si-
nó sobretot una consciència que anava molt 
més enllà dels carrers de Gràcia.

Què li interessa més de la festa?
Sobretot la complicitat que la fa possible, el 
sentiment de comunitat i l’autoorganització, 
que és mirall de moltes lluites compartides. 
La capacitat dels graciencs de dedicar temps 
pel bé comú és admirable.

L’autoestima de preservar un llegat 
històric des del compromís amb el present 
i la voluntat de construir un futur ple d’ima-
ginaris compartits. I també que fa visible to-
ta una xarxa d’entitats i coŀ lectius que es-
claten durant l’agost, però que també són 
exemple de cohesió i perseverança durant 
la resta de l’any.

A Gràcia sempre passen coses vives, i 
això queda molt ben representat en aquesta 
Festa Tradicional d’Interès Nacional.

Pot avançar alguna cosa de 
com serà el pregó?
Hi estic treballant. Tinc moltes ganes que els 
veïns puguin veure-hi refl ectida la seva vida 
quotidiana, i m’agradaria aprofi tar l’oportuni-
tat del pregó per fer escoltar la veu dels qui 
tenen més difi cultats per fer-se visibles.
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AHÓRRATE LOS TÓPICOS

“Jo no necessito
tocar-me”





Josep Maria Contel

E l dissenyador gràfi c Xavi Malet i Mumbrú, 
veí de Gràcia, va ser el guanyador del 28è 
Concurs del cartell de la Festa Major de 

Gràcia, organitzat per la Fundació Festa Ma-
jor de Gràcia.

 Per què es va presentar al concurs 
del cartell de la Festa Major?
Bé, ja fa anys que m’hi presento, i com a gra-
cienc és una manera de participar activa-
ment en l’entramat de la Festa Major.

Què representa el seu cartell?
El cartell vol representar diferents aspectes 
de la festa major, tant en l’àmbit individu-
al com a coŀ lectiu. La idea era formar blocs 
i situacions que poden funcionar individual-
ment, però que a la vegada es necessiten 
l’una de l’altre, com el famós joc del tetris, tot 
funciona si tot encaixa. La cultura popular, 
els guarnits, la gent, la música, etc.

ENTREVISTA A XAVI MALET MUMBRÚ, AUTOR 
DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR

La Covid-19 ha tingut alguna cosa a veure?
Oi tant, els personatges tenen llavis en forma 
de cor, les mans i braços s’entrellacen, és una 
invitació a recuperar aquests petons i abra-
çades que ens ha robat aquest virus. 

No deixa, també, de ser un homenat-
ge als que han patit la malaltia, i als que s’hi 
han quedat pel camí. Vaig fugir de màsca-
res i mals rotllos. Recuperem l’optimisme i 
l’alegria.

Per què va triar aquests elements?
He buscat elements molt gràfi cs que repre-
sentessin l’esperit de la festa major i la cul-
tura popular.

Quina ha estat la tècnica del cartell?
Com que vinc del món del grafi sme visu-
al, he treballat una iŀ lustració molt gràfi ca, 
geomètrica i lineal, a través de programes 
d’ordinador. 

Què li ha semblat guanyar aquest premi?
Com a gracienc i com a professional del dis-
seny, una immensa alegria. Sempre és més 
gratifi cant guanyar un premi a casa.

Com va sorgir el seu interès per 
al disseny i la iŀ lustració?
Sóc una persona polifacètica. Em dedico al 
disseny gràfi c professionalment, però toco 
altres tecles com la iŀ lustració infantil, la fo-
tografi a i l’art. Jo no vaig néixer amb un pa 
sota el braç, hi vaig néixer amb un llapis. Tot 
el que està relacionat amb la creativitat i 
l’art m’apassiona.

Ha guanyat algun altre premi?
He guanyat alguns premis de disseny i diver-
sos premis de fotografi a, entre ells alguns 
de la Festa Major de Gràcia.

El veí de Gràcia i dissenyador 
gràfi c Xavi Malet i Mumbrú, 

amb el cartell. JOSEP MARIA 
CONTEL / ARXIU JMC
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En el temps 

passa  controls 



Toni Mañané, activista cultural

L ’agost de 1871 “El Telegrafo” i “La Crònica 
de Catalunya” publicaven la notícia que 
els veïns del carrer de la Llibertat havien 

demanat permís a l’Ajuntament per cobrir el 
carrer amb un tendal durant la Festa Major. 
Han passat, cent cinquanta anys i cada estiu 
desenes de veïnes i veïns dediquen les seves 
hores lliures a preparar el que serà l’espai 
festiu del carrer.

La Festa major de cada vila o barri, és 
moment d’alegria i disbauxa. En el seu inici 
totes les festes populars estaven lligades a 
actes religiosos. La festa major de Gràcia no 
pot ser menys. La celebració de l’Assumpta, 

Arrossada i cantada de 
caramelles al carrer de la 
Llibertat entre els carrers 

de Lluís Vives i de Milà i 
Fontanals el 1935. AUTOR 
DESCONEGUT / ARXIU FESTIU 

GRÀCIA FESTA MAJOR

CENT CINQUANTA ANYS DE LLIBERTAT I ALEGRIA

més tard St. Isidre i fi nalment la Mare de Déu 
de Gràcia van lligades a processons, romeri-
es i actes festius. Amb el temps el poble s’ha 
anat apoderant dels carrers, fent seves les 
activitats festives, això si amb el desgrat del 
poder polític o eclesiàstic.

Des de 1871, o 1862 data la 1a festa al 
carrer Verdi, poc ha canviat a Gràcia al vol-
tant de la festa major, hi ha hagut això si una 
evolució paraŀ lela al pas dels anys.

La Barcelona de la segona meitat del XIX 
continuava sent una ciutat emmurallada on 
les catorze portes que tenia tancaven en po-
sar-se el sol. En els primers anys de la nos-
tra Festa, ja es va aconseguir que es fes molt 
popular i que atreies la gent del pla. Prova de 
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Berenar dels avis al 
carrer de la Llibertat el 
1949. RAMÍREZ / AMDG

la importància és que es va aconseguir que 
les portes donaven al que ara seria Portal de 
l’Àngel, Ronda de Sant. Antoni i Ronda de Sant 
Pere, és a dir les més properes a la Vila, ro-
manguessin obertes fi ns a la mitjanit per tal 
de permetre als ciutadans barcelonins gaudir 
de Gràcia.

Amb el pas del temps riuades de gent es 
desplaçava ja de bon matí cap a la nostra Vila, 
fos caminant, en carros o més tard en tram-
vies, òmnibus o el metro, no és d’estranyar 
doncs que ara en ple segle XXI, aquestes ri-
uades segueixin existint i omplint els nostres 
carrers i places.

Els balls també han evolucionat, de les 
“mazurcas”, “Schotis”, Valsos i Rigodons, ce-
lebrats en els salons de les moltes societats 
culturals gracienques on acudia l’elit de la 
societat, vam passar als balls de carrer, una 
nova victòria del poble que popularitzava la 
festa. Pianoles i pianos amb manubri delec-
taven als veïns i visitants al costat de les pa-
rades de xurros, Ball de ram, Ball del fanalet, 
mil i una forma de què joves d’un altre sexe 
poguessin “intimar” en una societat extre-
madament conservadora i on la dona no te-
nia cap llibertat. De les pianoles es passa a les 
orquestres. Cada cop es fa més festa al car-
rer i menys a les “societats”, els carrers riva-
litzen per tenir més assistència que l’altra i ja 
als anys 60-70 apareixen les orquestres amb 
“vocalista” que ens permetien escoltar les 
versions personalitzades dels èxits del mo-
ment, fi ns a arribar a la música disco, els DJ’S 
o l’eclosió de la rumba tan nostra.

L’aperitiu i els canalons de festa major 
permetien obrir les portes de les cases a fa-
miliar i amics que mentre gaudien de l’àpat 

celebraven una festa paraŀ lela amb els més 
propers. Mentre que el gran dinar de germa-
nor es feia al mig del carrer amb totes les veï-
nes i veïns compartint una paella o les seques 
amb botifarra.

Els més menuts, sabien que el dia del 
“Festival Infantil” era el seu dia de festa. Pa-
llassos, putxineŀ lis, “sortijes” i trencar l’olla 
o la paella (joc que consistia a agafar amb la 
boca una moneda que hi havia en una paella 
plena de cendra i que evidentment tintava la 
cara del participant) i com no el berenar de 
xocolata i melindros són activitats que se-
gueixen evolucionant en més o menys mane-
ra fi ns als nostres dies.

On possiblement es pot veure més el 
pas dels anys, ha estat en els guarnits, si 
en un principi eren enramades, gallardets 
i arbres naturals talats per l’ocasió (!) es 
va passar als serrells i banderetes per mes 
tard donar pas als artesans locals que amb 
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fusta, ferro i guix començaren a fer petites 
obres d’art. Fins a arribar al segle XXI, on la 
sostenibilitat del planeta és element bàsic a 
l’hora de fer el guarnit, fent servir produc-
tes reutilitzats i intentant produir el mínim 
material contaminant

Sigui enramades o productes reutilit-
zats hi ha el fi l conductor de les veïnes i ve-
ïns que des de mesos abans al carrer, a casa 
seva o més actualment als locals de les as-
sociacions segueixen fent realitat els seus 
somnis de guarnit que, puntualment el dia 
15 al matí amb l’encesa de la traca donarà 
per començada la festa major. Veïnes i ve-
ïns que tenaços, tossut any rere any han fet 
server les seves mans per teixir uns guar-
nits perquè gaudeixin els visitants. No ha 
importat si s’estava en monarquia, repú-
blica o dictadures, si hi havia vaga general 
o estat de guerra, excepte comptades oca-
sions com el cop d’estat feixista del 36, la 
Festa ha estat espai d’alegria i llibertat. Fins 
i tot quan l’amenaça del 600 i la caseta van 

Festers del carrer de la Llibertat entre els carrers del Torrent 
de l’Olla i del Progrés preparant la traca d’inici de la festa el 

1954. AUTOR DESCONEGUT / ARXIU FESTIU GRÀCIA FESTA MAJOR

Un ball al carrer de la Llibertat 
entre les dècades de 1950 
i 1960. AUTOR DESCONEGUT / 

ARXIU FESTIU GRÀCIA FESTA MAJOR

amenaçar la celebració de la nostra festa 
a mínims històrics que plantejaven canvi-
ar les dates de celebració, les veïnes i veïns 
van seguir lluitant pel manteniment de les 
festes tal com les entenem avui dia.

Al llarg d’aquests cent cinquanta anys 
el carrer de la Llibertat ha estat digne me-
reixedor d’aquest nom. Entitats com el cer-
cle republicà, el teatre Zorrilla, o el bar Vulcà 
amb els seus escaquistes, han estat llocs de 
trobada, de xerrada i d’intercanvis d’idees. 
No oblidem l’ebenisteria d’en Marià Tudela, 
un republicà i catalanista al qual entre serra 
i ribot tenia temps per imprimir o emmagat-
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Ambient de festa major al 
carrer de la Llibertat entre els 

carrers del Torrent de l’Olla 
i Progrés l’any 1973. JOSEP 

MARIA CONTEL / ARXIU JMC

zemar propaganda política o dedicar-se en 
cos i ànima a la festa del carrer. En Marià en-
carna la fi gura d’aquelles persones, sovint 
anònimes que lluiten per conquerir espais 
de llibertat, com en els anys setanta quan 
en lloc de la bandera espanyola que indica-
va que al carrer es feia festa, va coŀ locar la 
senyera, la qual cosa li va suposar la vista 
“amigable” de la Policia Armada que l’obligà 
a treure “ese trapo”.

No seran, però, plenament unes festes 
lliures fi ns que no erradiquem de la Vila les 
actituds sexistes, xenòfobes i agressives. 
No haurien de ser necessaris els punts liles 
o les campanyes “no és no”, malauradament 
passejar sola són fi tes que encara estan per 
assolir. És la nostra assignatura pendent i on 

cal un esforç coŀ lectiu on les dones o els col-
lectius emmarcats en les sigles LGBTIQ+ pu-
guin gaudir plenament de la festa sense por 
agressions d’esbojarrats que només entenen 
els falsos arguments de la violència.

Arribem a una festa del 2021 amb res-
triccions de llibertat, tant en horaris com en 
guarnits, com en programació, aquest cop el 
culpable ha estat la Covid-19 que ja va obligar 
a fer el passat any una festa “light”. Enguany, 
però amb tota la força i tots els anhels de lli-
bertat tornem a prendre el carrer a lliurar-lo 
als seus autèntics propietaris, el poble. Que ni 
les pandèmies ni els desitjos de certs polítics 
ens tallin les anheles de llibertat i que un any 
mes, i són ja 150, podem gaudir de la festa i 
conquerir els carrers.
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Isaac Rubio, diable de La Vella de Gràcia

Quaranta anys cremant la Vila
Quaranta anys omplint el barri de foc
Ja ha passat la cercavila
i ara toca el CORREFOC!

A questa és la primera estrofa del versot 
que recita el nostre Llucifer abans de 
començar el correfoc de la Festa Ma-

jor de Gràcia. Tots els diables s’arrepleguen 
al seu voltant i criden l’última paraula amb 
energia. CORREFOC! I la repeteixen estrofa 
rere estrofa, ja que cadascuna acaba amb la 

QUARANTA ANYS OMPLINT EL BARRI DE FOC

mateixa paraula. CORREFOC! El públic curiós 
s’acosta a veure què està passant, però no-
saltres no ho fem com un espectacle. Ho fem 
per nosaltres, per encoratjar-nos una última 
vegada abans de començar el correfoc que 
tant hem preparat.

Pels que no estigueu familiaritzats amb 
el món del foc, us podem afi rmar que el cor-
refoc de Gràcia no és fàcil. Gens fàcil. És un 
veritable infern on La Vella de Gràcia ens hi 
deixem les banyes.

Un cop tothom preparat i disposats en 
formació, els tabalers comencen a tocar. El 
lluïment inicial el portem preparat de casa. 

La colla Vella de Diables 
entrant a la plaça de la Vila el 
matí de Festa Major de 1982. 
JOSEP MARIA CONTEL / ARXIU JMC
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Guardem a sis diables per arrencar imme-
diatament després que acabi el lluïment i 
d’aquesta manera donem dinamisme a l’acte 
que acaba de començar.

El nostre objectiu és crear una zona de 
foc constant i dinàmica. Una roda sense fi  
de diables dansant sota el foc. Sabem que la 
clau de tot és l’organització. Els diables ens 
ordenem en dues fi les encapçalades pel Bo-
tafoc. Aquesta fi gura és, defi nitivament, la 
més cabdal de totes. Marca el ritme de tot 
el correfoc de la Festa Major. No pot anar ni 
molt ràpid, ni molt lent i sobretot ha de ser 
constant. A sobre també marca el ritme d’en-
cesa dels diables. Més o menys sis diables 
cremant, sis carregant i sis esperant. A la re-
cambra sempre Llucifer i Diablessa esperant 
lluir en punts emblemàtics de la Vila. És l’únic 
moment on s’atura el ritme incessant i dona 
un respir.

A la rereguarda tenim els Civaders en-
carregats de donar la pirotècnia degudament 
transportada en saques. A una distància de 
seguretat segueixen els carros, autèntiques 
caixes enormes amb rodes per transportar 
tots els enginys pirotècnics que consumirem.

Tancant la comitiva arriben els taba-

lers que són els que posen la música. Sempre 
atrafegats per acostar-se als diables. Tenen 
un paper fonamental i sense ells no seria el 
mateix. El nostre reconeixement més sincer 
als nostres incansables tabalers que sempre 
estan disposats a tocar un tema més.

Tot això junt és un correfoc i us assegu-
rem que és una màquina complexa amb múl-
tiples engranatges. Si un d’ells falla, la màqui-
na s’atura.

Acte sacramental de la Vella 
a la plaça de la Vila el 2019. 
JOSEP MARIA CONTEL / ARXIU JMC

FESTA MAJOR DE GRÀCIA  |  29



La Vella de Gràcia tenim el convenci-
ment que el protagonista real, de tot plegat, 
és el diable. La gràcia és el ball de diable sota 
el foc, ben acompanyat amb tota l’aura que 
l’envolta. Ens agrada que el públic entri a ba-
llar amb nosaltres, sempre que no destorbi. 
La idea és clara: dansar sota el foc i com més 
gent millor, però amb respecte.

Durant el recorregut ens preparem tres 
lluïments més espectaculars on participen 
tots els diables alhora. Normalment són dife-
rents efectes pirotècnics encadenats de tal 
manera que, quan un acaba comença l’altre. 
Això augmenta l’espectacularitat i la durada 
del lluïment. Un dels lluïments el reservem 
a la mini carretillada. Els diables cremen en 
cercle constantment mentre les fi gures de 
Llucifer i Diablessa entren al centre. Sempre 
que tenim ocasió ho duem a terme per inte-
grar aquest tipus d’actuació en els diables. 
Així, quan arribi la celebració del nostre ani-
versari, estarem entrenats per fer la carreti-
llada. Ens honora dir que el 5 de juny d’aquest 
mateix 2021 hem pogut realitzar la cinquena 
Carretillada.

Tot el que comença acaba. L’aproxima-
ció a plaça de la Vila la fem pel carrer Diluvi 
i en aquest carrer no es crema. No vull que 
penseu que tot s’ha acabat. Queda l’última 
batalla, el lluïment fi nal. Normalment em-
prem el trident, una peça degudament con-
feccionada pel nostre ferrer de confi ança 
que s’acobla a la massa i multiplica per tres 
els punts de foc. El muntatge pirotècnic ja 
l’hem preparat i ara només cal muntar-lo de-
gudament. Per omplir l’espai aeri hem fabri-
cat unes maces especials carregades amb 
bateries i candeles que disparen amunt.

Tot disposat ha arribat l’hora del judi-
ci fi nal. Sense Foc no hi ha Festa i La Vella de 
Gràcia porta quaranta anys posant el Foc i 
fent la Festa.

Així diu l’última estrofa del versot que 
recita el nostre Llucifer:
Quaranta anys assaborint l’èxit
Quaranta anys de llenya al foc
Hem de ser com un exèrcit
que ara toca el CORREFOC!

Visca Gràcia Independent.

Encesa de la Vella durant 
la celebració del quarantè 

aniversari a la plaça de 
les Dones del 36. JOSEP 

MARIA CONTEL / ARXIU JMC
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Àngels Tomás, consellera de Memòria 
històrica i Nomenclàtor

Francisca Rius i Sanuy, dibuixant i 
docent. Barcelona, 1891-1967.

F ins no fa gaire relativament anònima, 
com ha passat al llarg de la història, amb 
tantes dones invisibilitzades malgrat les 

seves qualitats artístiques, professionals o 
de pensament. El “rescat” de l’anonimat ar-
riba a Gràcia de la mà dels seus néts que cre-
uen que la seva àvia, dona de grans capaci-
tats artístiques havia estat infravalorada, i la 
mentalitat patriarcal de l’època la relegà a la 
llar, a la cura dels fi lls i la família en detriment 
de les seves aspiracions i talent artístiques.

La vàrem poder incorporar al llibre “Do-
nes de Pes. 18 vides de Gràcia”, el projecte 
elaborat de manera participativa per un grup 
de gracienques lligades al Consell de les Do-
nes del districte de Gràcia (2018). Aquest 
text es fonamenta en la biografi a aportada 
per al llibre.

Una mica d’història
Francisca Rius, segona fi lla de tres germans, 
neix al barri de la Ribera de Barcelona, en el si 
d’una seva família menestral, dedicada al co-
merç de mantellines. Ella aviat s’inclina pel di-

REIVINDICANT LA MEMÒRIA A
LA FESTA MAJOR DE GRÀCIA

buix i la pintura. Sense oposició familiar, estu-
dia a l’Escola Superior d’Arts Industrials i Belles 
Arts de Barcelona (Llotja) entre el 1907 i 1914, 
fet poc usual per a una noia en aquells temps.

El seu currículum és notable: l’any 1910 
concursa en l’exposició de Retrats i dibuixos 
antics i moderns, que va tenir lloc al Palau de 
Belles Arts de Barcelona, amb el quadre titu-
lat Arc de Sant Francesc. L’any 1911 pren part 
en l’Exposición Nacional de Artes Decorativas 
celebrada a Madrid; l’any 1913 torna a partici-
par-hi i obté una menció honorífi ca.

El darrer curs a la Llotja, el 1913/14, gua-
nya la Medalla de plata atorgada per l’Acadè-
mia Provincial de Belles Arts, l’any 1914. Tam-
bé en aquest any, guanya el premi extraor-
dinari de 500 pessetes que l’Ajuntament de 
Barcelona concedia a l’Escola de Llotja, pels 
seus treballs de pintura decorativa. 
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«Aquest mateix any, la revista Femi-
nal -un suplement de La Iŀ lustració catala-
na-, dirigida per la periodista i feminista Car-
me Karr, li dedica un reportatge monogràfi c 
de tres pàgines sota el títol: “Una artista de 
mèrit”, en què es destaca que Francisca Rius 
ha estat elegida com a professora del primer 
curs de l’Escola d’Estiu del Consell d’Inves-
tigació Pedagògica de la Diputació Provin-
cial de Barcelona. Hi impartirà l’especialitat 
d’”Aplicació del dibuix a l’ornamentació i es-
tilització”.»1

«L’article inclou diversos dibuixos i parla 
de Francisca com d’una “artista, mestra es-
pecialment en l’originalíssim, tant com difícil, 
art de l’estilització”. La revista també recull 
que s’ocupa de la direcció artística dels tre-
balls del Patronat d’Obreres de l’Agulla (que 
havia fundat l’escriptora Dolors Monserdà) i 

que ha estat cridada per la direcció de l’Es-
cola de la Dona (creada el 1913 per la matei-
xa Carme Karr), per impartir-hi el curs 1914-
1915. Tot plegat, converteix Francisca Rius en 
un exemple de dona jove (encara no té vint-
i-tres anys) i capacitada, molt en la línia rei-
vindicativa de Karr, que demanava modernit-
zar la formació de les dones per avançar cap 
a una igualtat d’oportunitats. En defi nitiva, 
el futur professional i artístic de Francisca 
sembla prometedor.» 2

En 1916 es casa amb el també dibuixant i 
iŀ lustrador Josep Ribot i Calpé. S’obre una no-
va etapa. Ara bé, una certa rivalitat del ma-
rit davant la capacitat artística de la muller, 
l’ambient patriarcal dominant a l’època, la in-
certesa econòmica en què la família va viure 
habitualment i les successives maternitats 
obliguen Francisca a replegar-se i a actuar 

Francisca Rius Sanuy al pis 
del carrer de València. AUTOR 
DESCONEGUT / ÀLBUM FAMILIAR
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amb discreció. El 1917 té el seu primer fi ll, el 
1918 una fi lla i en els anys successius fi ns al 
1926, té un total de sis fi lls, dels quals només 
sobreviuen quatre.

Malgrat les obligacions familiars, l’any 
1920 ingressa com a professora d’arts apli-
cades a l’Institut de Cultura i Biblioteca Po-
pular de la Dona, fundat i dirigit per Frances-
ca Bonnemaison, on impartirà classes fi ns al 
juny de 1936. Al llarg d’aquests cursos produ-
eix un munt de dibuixos per a patrons de bro-
dats, generalment amb motius fl orals, que 
eren venuts a una important casa de teixits 
de Barcelona.

L’estiu del 1927, la família ve a viure a 
Gràcia, al carrer Milà i Fontanals, i ja s’hi que-

darà. Aquí la sorprèn la Guerra Civil. El se-
tembre de 1936 continua treballant a l’Insti-
tut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, 
ara gestionat per la Generalitat i seguirà fent 
classes fi ns a fi nals de gener del 1939.

En els anys de la Guerra Civil la família 
viu les situacions dramàtiques habituals del 
confl icte bèŀ lic. Quan el fi ll gran, Jordi, s’in-
corpora a l’exèrcit, i per tal que se senti més 
a prop de casa, la Francisca inicia la redac-
ció d’un dietari, “Diari íntim”.3 L’adreça al fi ll 
absent on aboca vicissituds del dia a dia, de 
la família i també de l’impacte de la guerra 
a Gràcia, els bombardejos, les llargues cues 
per a aconseguir alguna cosa per dur-se a la 
boca, les restriccions i la misèria dels àpats 
familiars...

El 28 de gener de 1939 escriu això: “El 
teu pare i jo hem estat cessats, però confi o 
que jo podré tornar a l’institut”. No va ser ai-
xí. A partir de llavors, va haver de quedar-se 
a casa. Pinta pantalles per a làmpades, ven-
talls, algun pendó. S’agafa al que troba, sense 
abandonar mai el dibuix. 

Francisca Rius, veïna de Gràcia durant 
quaranta anys, des de 1927 fi ns al 1967. El seu 
multitudinari funeral a la parròquia del Cor-
pus Cristí, va donar la dimensió de qui era, 
una dona molt estimada en el seu barri.

Orgulloses de contribuir a donar a conèi-
xer la Francisca Rius i Sanuy, amb Dones de 
Pes, amb l’exposició a La Violeta la tardor del 
2019, amb la ruta de les Creadores de Gràcia i 
amb els treballs de la Comissió del Nomenclà-
tor de Gràcia i de ciutat en donar llum verda 
a la proposta que el pròxim 18 d’agost veurà 
la llum.

Seguim lluitant, seguim visibilitzant!

1. DONES DE PES. 18 vides 
de Gràcia. 1835 – 2015. 

Autoria coŀ lectiva. 
Publicació Ajuntament 

de Barcelona. 2018
2 i 3. RIUS I SANUY, FRANCISCA: 

Diari íntim. La vida quotidiana 
a la rereguarda. Barcelona, 

1938 i 1939. Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 

Barcelona, 2009

Francisca Rius Sanuy quan 
tenia vint-i-tres anys. AUTOR 
DESCONEGUT / ÀLBUM FAMILIAR

34  |  FESTA MAJOR DE GRÀCIA



Gràcies!

barcelona.cat/conviure                
#conviureBCN

No és no.

Per respectar el descans 
dels veïns a Gràcia

Per utilitzar els banys 
públics a Gràcia 

Per respectar els 
guarniments a Gràcia

                  
        

     
   

Per viure amb precaució 
la festa a Gràcia



ACTIVITATS POPULARS

El Drac de Gràcia al carrer 
Gran durant la cercavila 
de la festa major del 2019. 
SERGI MORIANA / Fons FUNDACIÓ 
FESTA MAJOR DE GRÀCIA

Com és tradició un any més les colles de cultura popular de Gràcia tornaran a 
omplir les places i carrers de la vila amb les seves actuacions. Activitats de la 
cultura tradicional i popular, que cada cop són més presents i actives a la vila.

PER ASSAJOS ACTUACIONS CASTELLERES
Us animem a participar afegint-vos a les pinyes. Us demanem que us traieu 
ulleres, rellotges i polseres, que mantingueu els caps avall i seguiu les 
indicacions dels castellers.

PER ACTUACIONS DE TRABUCAIRES
L’organització adverteix a les persones amb problemes d’oïda o amb sensibilitat 
auditiva, en especial la gent gran i els infants, que adoptin mesures de 
precaució en els actes en els quals participin els trabucaires.

PER ACTES DE FOC
PER A LES PERSONES PARTICIPANTS:
• Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
• Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un 

mocador de cotó.
• Protegir-se els ulls.
• Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).
• Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions 

pirotècniques.

• Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
• Respectar les fi gures de foc, els seus portadors i els músics.
• Adoptar una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar el pas ni fer-

los caure.
• Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
• Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts 

d’assistència sanitària.
• En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència 

sanitària.
• En cas de perill, seguir les instruccions dels 

diables.

PER AL VEÏNAT I COMERCIANTS:
• Retirar tots els vehicles dels carrers de 

l’itinerari.
• Abaixar els portals metàŀ lics o persianes 

en els edifi cis que en disposin.
• Protegir els vidres de les fi nestres, 

portes i aparadors amb cartons gruixuts.
• Enrotllar tots els tendals exteriors dels 

habitatges i locals.
• No llançar aigua als participants ni als espectadors 

del correfoc per la perillositat que representa.

PRECAUCIONS

Amb cita prèvia

Per invitació  

Activitat amb 
subtítols
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11.30 h Missa de Festa Major, a la parròquia de Santa Maria de 
Jesús de Gràcia, carrer de Gràcia, 3.

12.30 h Ball de bastons, davant la porta de l’església de Santa 
Maria de Jesús de Gràcia.

13.00 h Matí de Festa Major, amb les colles: Trabucaires de 
Gràcia, Àliga de Gràcia, Geganters de Gràcia, Gegantó 
Pepitu Campar, Gegantons de la Fundació, Bastoners 
de Gràcia, Bastoners de Barcelona, Malsons de la 
Vella, Escuats de la Malèfi ca del Coll, Vella de Gràcia, 
Atzeries la bèstia de la Vella, Drac de Gràcia, Diabò-
lica de Gràcia, Malèfi ca del Coll, Drac Gaudiamus i 
Castellers de la Vila de Gràcia. 
A la plaça de la Vila. ORGANITZA: Districte de Gràcia i Co-
ordinadora de Colles de Cultura de Gràcia.

14.00 h Interpretació del Timbgrallers pels músics de les co-
lles a la plaça de la Vila.

18.00 h XXII Cercavila de Cultura Popular. ORGANITZA: Fundació 
Festa Major de Gràcia i Coordinadora de Colles de 
Cultura de Gràcia. Amb la participació de: Kabum, 
Federació de les Colles de Sant Medir, Trabucai-
res de Gràcia, Àliga de Gràcia, Gegants de Gràcia, 
Gegantó Pepitu Campanar, Capgrossos de Gràcia, 
Gegantons de la Fundació, Gegantó Torres, Basto-

DISSABTE 14 D’AGOST

18.30 h Toc d’inici, a la plaça de la Vila. ORGANITZA: Coordinadora 
de Colles de Cultura de Gràcia.

19.00 h Pregó de la Festa Major de Gràcia, a càrrec de Jordi 
Cuixart. ORGANITZA: Districte de Gràcia i Fundació Fes-
ta Major de Gràcia. Segueix-lo per streaming o per 
betevé.
A continuació Balls d’honor al Pregoner. LLOC: Plaça de la 
Vila de Gràcia.

20.00 h Assaig a plaça dels Castellers de la Vila de Gràcia.

DIUMENGE 15 D’AGOST

08.00 h Matinades de gralles i tabalers. ORGANITZA: Coordinadora 
de Colles de Cultura de Gràcia.

08.00 h Matinades de foc. ORGANITZA: Coordinadora de Colles de 
Cultura de Gràcia.

11.15 h Toc d’inici, davant la porta de l’església de Santa Ma-
ria de Jesús de Gràcia.
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VIU-LA BÉ.

H O L M E S P L A C E . E S
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EL TEU CLUB ESPORTIU DEL BARRI
HOLMES PLACE SARDENYA

Bona Festa Major!



ners de Gràcia, Malsons de la Vella, Escuats de la 
Malèfi ca del Coll, Vella de Gràcia, Atzeries la bèstia 
de la Vella, Drac de Gràcia, Diabòlica de Gràcia, Ma-
lèfi ca del Coll, Drac Gaudiamus, Castellers de la Vila 
de Gràcia. 
A l’Espai perimetrat del carrer Còrsega entre el car-
rer de Bailèn i la Diagonal.

DILLUNS 16 D’AGOST

11.00 h Homenatge a Sant Roc, a la capelleta del sant situada a 
la cantonada dels carrers Llibertat amb Fraternitat. 
ORGANITZA: Fundació Festa Major de Gràcia i Coordina-
dora de Colles de Cultura de Gràcia.

12.30 h Reconeixement als carrers guarnits, entitats col-
laboradores i institucions, a la sala d’actes de la seu 
del Districte de Gràcia. ORGANITZA: Fundació Festa Ma-
jor de Gràcia i Districte de Gràcia. 

Diada Castellera de Festa Major, a la plaça de la Vila
17.30 h Espectacle de Teles acrobàtiques inspirat en els 

castells.
19.00 h Pilars de Festa Major.
 ORGANITZA: Castellers de la Vila de Gràcia. 

DIMARTS 17 D’AGOST

18.00 h Lliurament de premis als carrers guarnits, a l’Espai Pi Mar-
gall. ORGANITZA: Fundació Festa Major de Gràcia. 

DIMECRES 18 D’AGOST

18.00 h Lliurament de premis del concurs de balcons i portalades 
guarnides, a l’Espai Joanic. ORGANITZA: Fundació Festa 
Major de Gràcia. 

20.00 h En homenatge a Jordi Fàbregas. ORGANITZA: CAT, Districte 
de Gràcia, Fundació Festa Major de Gràcia i Coordina-
dora de Colles de Cultura de Gràcia. 

DISSABTE 21 D’AGOST

11.00 i 12.30 h La Convidada dels Gegants de Gràcia amb els Ge-
gants Veguers de Montblanc. A l’escenari de l’Espai 
de Pi i Margall. ORGANITZA: Gegants de Gràcia. 

20.30 h Toca Dormir, dels gegants de Gràcia a la plaça de la 
Vila. ORGANITZA: Gegants de Gràcia.

Mostra de foc
A l’Espai perimetrat del carrer Còrsega entre el carrer de 
Bailèn i la Diagonal. 

21.00 h Tabalada infernal, de la Diagonal fi ns al carrer de Bailèn.

22.00 h Colles de foc infantils, des del carrer de Bailèn fi ns a la 
Diagonal. Malsons de la Vella i Escuats de la Malèfi ca 
del Coll.

22.15 h Colles de foc adultes, des del carrer de Bailèn fi ns a la 
Diagonal. Vella de Gràcia, Drac de Gràcia, Diabòlica de 
Gràcia, Malèfi ca del Coll, Drac Gaudiamus i Atzeries la 
bèstia de la Vella.

EXPOSICIÓ DE LA CONVIDADA

Gegants de Gràcia amb els Amics 
dels Gegants de Montblanc.
Claustre de l’Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia. (c/ Sol, 8)
HORARI: De dilluns 16 a divendres 20 d’agost d’11.00 h a 13.00 
h i de 17.00 h a 21.00 h. ORGANITZA: Gegants de Gràcia.

 Per accedir a les activitats amb 
reserva prèvia fes la gestió aquí:

 festesdegracia.eventbrite.com
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Vostè neix a Ribes de Freser i és 
coneguda la seva relació amb 
Cantonigròs i amb Vic, però quina és la 
seva relació amb Gràcia?

Jo tinc relació amb Gràcia perquè vam 
venir a viure-hi quan jo tenia 5 anys –al  límit 
just de Gràcia i Sant Gervasi–, i tota relació 
familiar i de compres i tot ha estat sempre 
amb Gràcia. La festa major va estar sempre 
la de Gràcia i, per tant, jo em considero 
gracienc. Jo soc de poble i de barri.

Elogi de Gràcia per 
Joan Triadú i Font 

[...] Gràcia és un dels llocs de Barcelona, de 
les antigues viles de Barcelona, on hi ha més 
centres que donen vida a la població i que, 
per tant, reuneixen interessos, moviment 
i gent, amb un caràcter popular i, alhora, 
distingit.

De l’«Entrevista a Joan Triadú», per 
Susanna Àlvarez i Rodolés. Des del Nord 
(Butlletí dels Lluïsos de Gràcia).  
Barcelona, núm. 41, gener del 2007,  
p. 16-17.







CARRRES GUARNITS

SI T’AGRADA EL GUARNIT, CUIDA’L! L’element principal de la Festa Major 
de Gràcia que li dóna la seva singularitat i que la converteix en festa d’interès tradicional, 
és el guarniment i les diferents peces que el confi guren. Preservar la seva 
conservació és una tasca tant del veïnat com dels visitants. Si desitgeu alguna 
peça d’un guarnit, demaneu-la als responsables dels carrers i places i recolliu-la 
el dia 22 d’agost. Així tothom gaudirà la festa cada dia com tu.

Guarniment del carrer de 
Ramon y Cajal entre la plaça 
de la Revolució i el carrer de 
Torrijos, per la Festa Major 
de l’any 1952. Una decoració 
titulada “Sericicultura” amb 
la qual van guanyar el primer 
premi. RAMÍREZ / AMDG

Aquest any l’actiu de la Festa Major de Gràcia, són vint-i-un carrers i places 
guarnides, espais d’una festa de més de dos-cents anys, que té en els guarniments 
elaborats pel seu veïnat, el punt d’interès tradicional més important, en omplir 
durant aquests dies els carrers de la vila d’iŀ lusió, d’imaginació i d’enginy.

MESURES COVID
• Es recomana l’ús de la mascareta, sent obligatòria en 

tots els actes de festa major.
• Guardeu la distància interpersonal de seguretat es-

tablerta.
• Desinfecteu-vos sovint les mans amb gel  hidroalco-

hòlic.
• Per assistir als actes de festa major és imprescindi-

ble la gestió de reserva prèvia. La reserva prèvia que-
da anuŀ lada.

• Comproveu la tipologia de reserva prè-
via vàlida per cada tipus d’esdeveni-
ment.

• És recomanable arribar a les activitats 
amb 15 minuts d’anticipació. Una vega-
da començat l’espectacle.

• Demaneu places només per als actes als quals tingueu 
seguretat que hi podeu anar. En cas d’efectuar la re-
serva prèvia i no poder assistir, si us plau, retorneu-la.

• Seguiu en tot moment les indicacions que doni el per-
sonal d’organització.

Amb cita prèvia

Per invitació  
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CARRER BERGA
 Sant Marc - Plaça de la Llibertat

DOLÇA CIRERA

Guarniment del carrer de Berga entre la plaça de la Llibertat i el carrer de 
Sant Marc, per la Festa Major de l’any 1952. Una decoració titulada “Salón 

aristocrático” amb la que van guanyar el novè premi. RAMÍREZ / AMDG

DIUMENGE 15 D’AGOST 
08.00 h Traca d’inici Festa Major.

DILLUNS 16 D’AGOST
10.00 h Taller Casa Vicens (Taller Xemeneia i 

Demo creació rajola hidràulica).

DIMARTS 17 D’AGOST
12.30 h Taller infantil aprendre a cosir.

DIMECRES 18 D’AGOST
18.00 h Taller infantil de titelles (feltre).

DIJOUS 19 D’AGOST
Sense programació.

DIVENDRES 20 D’AGOST
18.00 h Puzles sense concurs.

DISSABTE 21 D’AGOST
11.00 h Teatre infantil “El peix Irisat” Cia Tanaka.
12.00 h Traca fi  de festa.
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CARRER CIUDAD REAL
 Ramón y Cajal - Terol

LLETRES I PARAULES
 festamajordegracia-ciudadreal.eventbrite.com

Guarniment del carrer de Ciudad Real entre la Travessera de Gràcia i el 
carrer de Ramon y Cajal, per la Festa Major de l’any 1953, titulat “els nans 
del bosc” amb el qual els veïns guanyaren el tercer premi. RAMÍREZ / AMDG

DIUMENGE 15 D’AGOST
09.00 h Traca d’inici Festa Major, amb coca i moscatell.
11.00 h Intercanvi de roba amb l’Armari Verd.
18.00 h Concert de la Coral IAIOFLAUTES. 
21.00 h Trobada veïnal amb contes per a persones adultes.

DILLUNS 16 D’AGOST
10.00 h Taller de construcció de la xemeneia 

de la Casa Vicens.
18.00 h Jocs de carrer amb Fronteres Invisibles.
21.00 h Teatre: La Lola, memorias de una mujer republicana. 

Compañia la voz ahogada. Projecte escènic.

DIMARTS 17 D’AGOST
12.00 h Punt de creu conscient.
18.00 h Titelles, Històries de Lletres a càrrec de L’Estenedor.
21.00 h Concert amb Alérgicas al polen. 

DIMECRES 18 D’AGOST
12.00 h Jocs de taula amb Fronteres invisibles.
18.00 h Contes per la mainada amb ANIN.
21.00 h Sessió de música jamaicana en 

vinil amb The Rusty’s. 

DIJOUS 19 D’AGOST
12.00 h Taller de dibuix per a mainada.
18.00 h Ínouea, fi ll d’Inoa. El qui cerca la pluja. Narrat 

per Teresa Puig amb acompanyament 
musical de Sambutjam Suso.

21.00 h Concert amb Los pelos de Gato. 

DIVENDRES 20 D’AGOST
12.00 h Campionat de futis amb Mikko Jsavikko.
20.00 h Concert de vespre: TroffaHamra 

amb Javier Manzanares. 
21.30 h Narracions per a persones adultes 

amb Marta Escudero.

DISSABTE 21 D’AGOST
12.00 h Xerrada-coŀ loqui ‘Història del poble Romaní, 

anitgitanisme i situació actual del poble gitano.
19.00 h Xarrups literaris, lectures breus 

amb participació oberta.
21.00 h Concert amb Cosima. 
01.30 h Traca fi  de festa i desmuntatge del guarniment.
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CARRER FRATERNITAT 
DE BAIX (EFIT)

 Tordera - Josep Torres

DESPRÉS DE LA TEMPESTA 
VE LA CALMA

Guarniment del carrer de la Fraternitat entre els carrers de la Tordera i 
Josep Torres per la Festa Major de l’any 1973, titulat “Guinyol Fraternitat” 

amb el que guanyaren un accèssit. JOSEP MARIA CONTEL / ARXIU JMC

DIUMENGE 15 D’AGOST
09.00 h Matí de Festa Major.

DILLUNS 16 D’AGOST
11.00 h Taller d’electricitat (inscripció prèvia).
18.00 h Taller de fang i atrapa somnis (inscripció prèvia).

DIMARTS 17 D’AGOST
10.00 h Taller de “xemeneia” de Casa Vicens.
22.00 h Fes bombolles de sabó sota els estels.

DIMECRES 18 D’AGOST
12.00 h Torneig de futis.
18.00 h Bombolles de sabó per a infants.

DIJOUS 19 D’AGOST
10.00 h Taller/demostració de rajola 

hidràulica de Casa Vicens.
12.00 h Taller de ciències per a infants (inscripció prèvia)
18.30 h Miniduplicades d’Scrabble.

DIVENDRES 20 D’AGOST
12.00 h Taller de jardineria per a infants i aprofi tament 

alimentari (inscripció prèvia).
22.00 h Jocs de Taula.

DISSABTE 21 D’AGOST
12.00 h Contacontes.
21.00 h Fi de festa i desmuntatge del guarniment.
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CARRER FRATERNITAT 
DE DALT (ETIS)

 Tordera - Siracusa

ECOFRATERN
 festamajordegracia-etis.eventbrite.com

Veïns del carrer de la Fraternitat entre els carrers de Siracusa i 
de la Tordera, guarnint el seu tram de carrer per la Festa Major 

de l’any 1935. Una decoració fl oral amb la qual guanyaren un sisè 
premi. JOSEP BARRILLON PARADELL / Fons NÚRIA BARRILLON PI

DIUMENGE 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major
12.00 h Dibuixa el nostre carrer.
22.00 h Cirujanos del compàs. Concert en directe. 

DILLUNS 16 D’AGOST
12.00 h Jocs al carrer, activitat infantil.
22.00 h Karaoke.

DIMARTS 17 D’AGOST
12.30 h Taller Xemeneia, organitzat per Casa Vicens.
18.00 h Concurs de puzle.
22.00 h Old Shanela, concert en directe. 

DIMECRES 18 D’AGOST
22.00 h Concurs Guitar Air.

DIJOUS 19 D’AGOST
11.00 h Concurs de parxís.
18.00 h Concurs de Llançament de mongeta 

amb botifarra (edició infantil).
22.00 h Microteatre (a càrrec de Vada Retro Teatre i 

Dinàmics Teatre). Espectacle en directe.

DIVENDRES 20 D’AGOST
11.30 h Concurs de dominó.
18.00 h Concurs de cartes “La Taja”.
22.00 h The Pandemials, concert en directe. 

DISSABTE 21 D’AGOST
15:45 h Gimcana de Festa Major (mirar les bases 

generals a https://www.festamajordegracia.
cat/). Activitat per a totes les edats.

22.00 h Música en clau de dona. 
23.00 h Fi de festa i desmuntatge del guarniment.
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CARRER JESÚS
 Carrer Gran de Gràcia – Sant Pere Màrtir

TEMPS DE GRÀCIA
 festamajordegracia-jesus.eventbrite.com

Guarniment del carrer de Jesús entre els carrers Gran de Gràcia i Sant Pere Màrtir 
per la Festa Major de l’any 2017, titulat “Metamorfosi” amb el que van guanyar 

el tercer premi d’honor. SERGI MORIANA / Fons FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE GRÀCIA

DIUMENGE 15 D’AGOST
11.00 h Campionat de Toc.
13.00 h Hidrogelsesions.
19.00 h Dj. Laia. 

DILLUNS 16 D’AGOST
Sense programació.

DIMARTS 17 D’AGOST
Sense programació.

DIMECRES 18 D’AGOST
Sense programació.

DIJOUS 19 D’AGOST
Sense programació.

DIVENDRES 20 D’AGOST
19.00 h Dj. Ian Peck i Pd Vilis. 

DISSABTE 21 D’AGOST
11.00 h Jocs d’aigua.
18.00 h Monòlegs.
20.00 h Dj. Imperator. 
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CARRER JOAN 
BLANQUES DE BAIX

 Sant Lluís - Encarnació

JOAN BLANQUES DE GLAÇ
 festamajordegracia-joanblanquesbaix.eventbrite.com

Guarniment del carrer de Joan Blanques entre els carrers de Sant Lluís i de 
l’Encarnació, per la Festa Major de l’any 2005, amb els que el van guanyar 

el sisè premi. SERGI MORIANA / Fons FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE GRÀCIA

DIUMENGE 15 D’AGOST
12.00 h Vermut musical (enllaunada).
17.00 h Activitats lúdiques.
20.00 h Dj. 

DILLUNS 16 D’AGOST
12.00 h Vermut musical (enllaunada).
17.00 h Activitats lúdiques.
20.00 h Actuació musical. 

DIMARTS 17 D’AGOST
11.00 h Taller de warhammer.
17.00 h Activitats lúdiques.
20.00 h Cinema.

DIMECRES 18 D’AGOST
12.00 h Vermut musical (enllaunada).
17.00 h Activitats lúdiques.
20.00 h Havaneres Ron Cremat. 

DIJOUS 19 D’AGOST
11.00 h Campionat de futis.
13.00 h Vermut musical (enllaunada).
17.00 h Activitats lúdiques.
20.00 h Botifarrada musical. 

DIVENDRES 20 D’AGOST
12.00 h Vermut musical (enllaunada).
17.00 h Activitats lúdiques.
20.00 h Actuació musical “Rocket Band”. 

DISSABTE 21 D’AGOST
12.00 h Vermut musical (enllaunada).
20.00 h Actuació musical Trio Solimar. 
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CARRER JOAN BLANQUES 
DE BAIX DE TOT

 Travessera de Gràcia - Ramón y Cajal

MIRANT AMUNT
 festamajordegracia-joanblanquesbaixdetot.

eventbrite.com

Guarniment del carrer de Joan Blanques entre els carrers de Ramón 
y Cajal i la Travessera de Gràcia per la Festa Major de l’any 2011, 

titulat “The Joan Blanques Jungle Book” amb el que guanyaren el 
setè premi. SERGI MORIANA / Fons FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE GRÀCIA

DIUMENGE 15 D’AGOST
13.00 h Concert Vermut Jennifer-Lynn Parnall. 
18.30 h Contes als Núvols – Contes familiars, 

narradores i narradors d’ANIN.
21.30 h Converses veïnals a la fresca.

DILLUNS 16 D’AGOST
13.00 h Concert Vermut - Chucho Diaz. 
18.30 h Taller Guarnit - Peces diverses.
22.30 h A Cel Obert – Contes per a públic adult, 

narradores i narradors d’ANIN.

DIMARTS 17 D’AGOST
13.00 h Concert Vermut – Onicoriun. 
18.30 h Tarda Premis.
22.30 h Ese Cuerpo es Mio (Yo lo vi primero) Nit de Cabaret 

amb Norma Cano i el pianista Fran Suárez.

DIMECRES 18 D’AGOST
11.30 h Activitat infantil – Taller d’estels.
18.30 h Dominó.
22.30 h Concert – Cheap Bliss. 

DIJOUS 19 D’AGOST
11.30 h Activitat inclusiva – Joc de rodes.
18.30 h Dansa Irlandesa – Nuala Irish Dancers.
22.30 h Concert – Coi els Montgrons. 

DIVENDRES 20 D’AGOST
11.30 h Activitat inclusiva – Mira com pinto.
18.30 h Dominó.
22.30 h Concert – Alma de Boqueron. 

DISSABTE 21 D’AGOST
12.30 h Taller casa Vicens.
18.30 h Espectacle de Màgia – Dodó & 

Mme Hellen Magic Show.
22.30 h Concert – Lonelys. 
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CARRER LLIBERTAT
 Torrent de l’Olla – Fraternitat

1871: LLIBERTAT ENRAMADA
 festamajordegracia-llibertat.eventbrite.com

Guarniment del carrer de la Llibertat entre els carrers de Milà i 
Fontanals i de la Fraternitat, per la Festa Major de l’any 1956. Una 
decoració amb la qual van guanyar el vuitè premi. RAMÍREZ / AMDG

DIUMENGE 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major i xaranga.
21.30 h Concert de Derrotados i La Mulata. 

DILLUNS 16 D’AGOST
11.30 h Taller d’estampació de samarretes.
13.00 h Vermut musical amb Xavi Turnez. 
18.00 h Tarda de jocs de taula, porta el 

teu joc i juguem al carrer.

DIMARTS 17 D’AGOST
11.30 h Concurs de parxís i concurs de puzle 

infantil amb el suport d’Educa.
20.30 h Xerrada: ‘carrer Llibertat 150 anys de guarnit’.

DIMECRES 18 D’AGOST
11.30 h Guerra d’aigua
17.30 h Activitats infantils: trencar l’olla 

i taller de llença confeti.
22.00 h Concert de Lalilarumba i DJ. Sisters Parra. 

DIJOUS 19 D’AGOST
13.00 h Vermut musical amb AYAYAY. 
23.00 h Cinema a la fresca: 2040.

DIVENDRES 20 D’AGOST
11.30 h Xerrada: Viure sense residus.
22.00 h Cooba & La Queency & Oliver Over. 

DISSABTE 21 D’AGOST
11.30 h Piscina.
18.00 h XXI Concurs de puzle per parelles. Patrocinat 

per Educa (inscripció prèvia).
21.00 h Karaoke.
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CARRER LLUÍS VIVES
 Llibertat – Abdó Terradas

EL JARDÍ DE LLUÍS VIVES
 festamajordegracia-lluisvives.eventbrite.com

Sopar de veïns al carrer de Lluís Vives entre els carrers de la Llibertat i del 
Perill, per la Festa Major de l’any 1968. AUTOR DESCONEGUT / Fons JOAN BELMONTE

DIUMENGE 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
20.00 h Concert de Rumba a càrrec de MICU. 

DILLUNS 16 D’AGOST
20.00 h Música a càrrec de Cecilia Bellorín. 

DIMARTS 17 D’AGOST
20.00 h Cinema a la fresca, amb la projecció de 

la peŀ lícula: “Dentro del Laberinto”.

DIMECRES 18 D’AGOST
11.00 h Taller familiar “Juguem amb l’abecedari” 

a càrrec de la llibreria Obaga.

DIJOUS 19 D’AGOST
20.00 h Cinema a la fresca, amb la projecció de la 

peŀ lícula: “En los Jardines del Rey”.

DIVENDRES 20 D’AGOST
12.30 h Taller de xemeneies a càrrec de la Casa Vicens.
20.00 h Karaoke Coral ¡El Públic Canta!.

DISSABTE 21 D’AGOST
12.00 h Vermut musical a càrrec de “Vocal 

Studio” (Escola de cantants). 
22.00 h Música a càrrec del DJ. “Adrian Hernandez”. 
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CARRER MOZART
 Goya - Jesús

“EL CARRER, LA FESTA”
 festamajordegracia-mozart.eventbrite.com

Guarniment del carrer de Mozart entre els carrers de Domènec i de 
Goya, per la Festa Major de l’any 1951. Una decoració titulada “Jardín 

de Mozart” amb la que guanyaren el quart premi. RAMÍREZ / AMDG

DIUMENGE 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
17.00 h Batucada.
19:00 h Teatre amb Txus Molina “Lo mejor de 

Mª Jesús y su smarthphone”.
22.00 h Actuació musical: Onicoriun. 

DILLUNS 16 D’AGOST
12.00 h Teatre infantil amb Tanaka Teatre: “No tinc por”.
18:30 h Karaoke.
22:00 h Jam session. 

DIMARTS 17 D’AGOST
12.00 h Jocs d’aigua.
19:00 h Havaneres amb “Pirats pel mar”.
22.00 h Actuació musical amb Robin Surf. 

DIMECRES 18 D’AGOST
12:00 h Jocs de taula infantils.
22.00 h Actuació musical amb Itàlic. 

DIJOUS 19 D’AGOST
10.00 h Taller de construcció xemeneia 

de paper Casa Vicens.
18.30 h Taller de refl exologia.
22:00 h Actuació musical amb Jessica Oh. 

DIVENDRES 20 D’AGOST
10.00 h Taller demostració rajola hidràulica Casa Vicens.
19.00 h Cinema.
22.00 h Actuació musical amb KLayhead. 

DISSABTE 21 D’AGOST
12.00 h Taller infantil de Slime.
19.00 h Taller dansa del ventre.
22:00 h Actuació musical amb Nacho Ruiz & Velouria. 
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CARRER PERILL
 Venus - Lluís Vives

UNIVERS PERILL
 festamajordegracia-perill.eventbrite.com

Guarniment inspirat en el món del circ del carrer del Perill, entre els carrers de 
Venus i Lluís Vives, per la Festa Major de l’any 1950. AUTOR DESCONEGUT / AMDG

DIUMENGE 15 D’AGOST
09.00 h Traca d’inici
19.00 h Espectacle de circ “The Big Lady 

Show” - Marta Izquierdo.
20.00 h Art sonor.
22.00 h Folklore Records presenta Cúmbia i 

Rareses Ballables by Cherman. 

DILLUNS 16 D’AGOST
11.00 h Taller de polseres.
20.00 h Art sonor.

DIMARTS 17 D’AGOST
18.00 h Teatre en miniatura “Mamistik” - Flores Lazarte.
20.00 h Art sonor.
22.00 h Concert de Toni i Mari - Rumba catalana. 

DIMECRES 18 D’AGOST
12.30 h Taller de xemeneia amb Casa Vicens.
18.00 h Taller de fang.
22.00 h Cinema a la fresca - Documental 

“Alerta: basura espacial”.

DIJOUS 19 D’AGOST
13.30 h Vermut veïnal.
22.00 h LA LVCHA - Afrocolombian sound. 

DIVENDRES 20 D’AGOST
13.30 h Vermut veïnal.
19.00 h Teatre en miniatura “Mamistik” - Flores Lazarte.
22.00 h Dj. Grounchoo - Balkan Party! 

DISSABTE 21 D’AGOST
22.00 h Sonikgroove - World electronica. 
00.30 h Traca fi nal de festa.
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PLAÇA VILA DE GRÀCIA
 Plaça

EMULART
 www.inscribirme.com/o/castellers-de-la-vila-de-gracia

Lliurament de les als orfeons que van assistir a la serenata 
celebrada a la plaça de la Vila, per la Festa Major de Gràcia 

de l’any 1922. J. M. SAGARRA / AMDG - Fons J. Buch CEG

DIUMENGE 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
23.00 h Concert amb Rumba Compays. 

DILLUNS 16 D’AGOST
12.30 h Taller infantil de treballs manuals amb Casa Vicens.
17.30 h Espectacle teles acrobàtiques.
19.00 h Pilars de Festa Major.
22.30 h Concert amb Pastorets Rock. 

DIMARTS 17 D’AGOST
12.30 h Tast de vermuts amb David Bagés.
18.00 h Teatre Fòrum Antiracista.
22.30 h Concert amb All i Oli. 

DIMECRES 18 D’AGOST
12.00 h Piscines per la canalla.
20.00 h En homenatge a Jordi Fàbregas. 
23.00 h Concert Flamenco-Folk-Mediterrani. 

DIJOUS 19 D’AGOST
12.30 h Espectacle de titelles amb perspectiva de gènere.
18.00 h Animació infantil amb Jaume Barri.
22.30 h Concert amb Robin Surf. 

DIVENDRES 20 D’AGOST
12.00 h Piscines per la canalla.
18.00 h Tast de vins amb Ferran Pons.
22.30 h Concert amb Préssecs. 

DISSABTE 21 D’AGOST
12.00 h Jocs Tradicions per la canalla.
14.00 h Animació amb la Portàtil FM. 
18.00 h Taller de country.
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PLAÇA DEL NORD
 Plaça

VITRALL DEL NORD

Guarniment de la plaça del Nord per la Festa Major de l’any 2019. Una 
decoració titulada “Reserva del Nord” amb la que van guanyar el 

desè premi. SERGI MORIANA / Fons FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE GRÀCIA

DIUMENGE 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.

DILLUNS 16 D’AGOST
Sense programació.

DIMARTS 17 D’AGOST
Sense programació.

DIMECRES 18 D’AGOST
Sense programació.

DIJOUS 19 D’AGOST
Sense programació.

DIVENDRES 20 D’AGOST
Sense programació.

DISSABTE 21 D’AGOST
22.00 h Traca fi  de festa
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inversions · gestió · assegurances  
hipoteques · crèdits · 

banca privada

c/ Berga 3, 08012 Bcn 
tyche-igs.com932 509 899

(Mercat de la Llibertat)

demana una segona opinió
Abans d’anar al banc



PLAÇA ROVIRA I TRIAS
 Plaça

ROVIRAFEST

Guarniment de la plaça de Rovira i Trias, per la Festa Major de 
l’any 2008. Una decoració amb què van guanyar el desè premi. 

ARIADNA BORRAS / Fons FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE GRÀCIA

DIUMENGE 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.12.00 h 

Vermut enllaunat “Fem Barri”.

DILLUNS 16 D’AGOST
12.00 h Vermut enllaunat “Fem Barri”.

DIMARTS 17 D’AGOST
12.00 h Vermut enllaunat “Fem Barri”.

DIMECRES 18 D’AGOST
12.00 h Vermut enllaunat “Fem Barri”.

DIJOUS 19 D’AGOST
12.00 h Vermut enllaunat “Fem Barri”.

DIVENDRES 20 D’AGOST
12.00 h Vermut enllaunat “Fem Barri”.

DISSABTE 21 D’AGOST
12.00 h Vermut enllaunat “Fem Barri”.
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PLAÇETA SANT 
MIQUEL I RODALIA

 Carrer Luis Antunez, Vic - Gran de Gràcia

BANDERES D’ILLES 
IMAGINARIES

Guarniment de la placeta de Sant Miquel i rodalia, per la Festa 
Major de l’any 1999, amb el qual guanyaren el setè accèssit. 

ORIOL VILA / Fons FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE GRÀCIA

DIUMENGE 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.

DILLUNS 16 D’AGOST
Sense programació.

DIMARTS 17 D’AGOST
Sense programació.

DIMECRES 18 D’AGOST
Sense programació.

DIJOUS 19 D’AGOST
Sense programació.

DIVENDRES 20 D’AGOST
Sense programació.

DISSABTE 21 D’AGOST
22.00 h Traca fi  de festa
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CARRER PROGRÉS
 Tordera - Llibertat

UN CEL DE TRADICIÓ POPULAR
 festamajordegracia-progres.eventbrite.com

Guarniment del carrer del Progrés entre els carrers de la Tordera i 
de la Llibertat, per la Festa Major de l’any 1933. Una decoració amb 

la qual guanyaren un del cinquè premis. PÉREZ DE ROZAS / AFB

DIUMENGE 15 D’AGOST
08.00 h Inici festa amb banda Patilla 

(només per guarnidores).

DILLUNS 16 D’AGOST
12.00 h Concert Lalirumba (Rumba, 

havaneres i sons cubans). 

DIMARTS 17 D’AGOST
21.30 h Concert Sisena / La Portàtil FM. 

DIMECRES 18 D’AGOST
18.00 h Teatre familiar amb “La cançó perfecta”.
20.00 h Improvisació amb Nòmades Teatre Crític de Gràcia.

DIJOUS 19 D’AGOST
18.00 h Concert Solulrait (funk, soul i fusió) i PD. 

Parra (temazos d’avui i d’ahir). 

DIVENDRES 20 D’AGOST
18.00 h PD. Rustikids (Ritmes jamaicans 

per als més petits). 

DISSABTE 21 D’AGOST
19.00 h Havaneres amb Pirats pel Mar i ron cremat.
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CARRER PROVIDÈNCIA
 Salinas - Massens

JARDIPROVI
 festamajordegracia-providencia.eventbrite.com

Guarniment del carrer de la Providència entre els carrers de Massens i 
de l’Alzina, per la Festa Major de l’any 1994. Una decoració amb la qual 

guanyaren el vuitè premi. ORIOL VILA / Fons FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE GRÀCIA

DIUMENGE 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
10.30 h Sorteig inici del campionat de dominó.
13.00 h Vermut ambiental.
22.30 h Concert. 

DILLUNS 16 D’AGOST
10.30 h Campionat de dominó.
22.30 h Concert. 

DIMARTS 17 D’AGOST
10.30 h Campionat de dominó.
22.30 h Concert. 

DIMECRES 18 D’AGOST
10.00 h Taller de xemeneia.
10.30 h Campionat de dominó.
22.00 h Cinema a la fresca. 

DIJOUS 19 D’AGOST
10.30 h Campionat de dominó.
18.00 h Berenar infantil, de Bossa i grup d’animació.
22.30 h Concert. 

DIVENDRES 20 D’AGOST
10.30 h Final campionat de dominó.
22.30 h Concert. 

DISSABTE 21 D’AGOST
12.00 h Entrega de premis del campionat de dominó.
23.00 h Música Disco.  Seguidament 

desmuntatge del guarniment.
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CARRER PUIGMARTÍ
 Torrijos - Milà i Fontanals

FESTA
 festamajordegracia-puigmarti.eventbrite.com

Guarniment del carrer de Puigmartí entres els carrers de Torrijos i de Milà i 
Fontanals, per la Festa Major de l’any 1961. Una decoració titulada “Encanteri 

al bosc” amb la que van guanyar el tercer premi. RAMÍREZ / AMDG

DIUMENGE 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
22.30 h Concert Temple Bar. 

DILLUNS 16 D’AGOST
12.30 h Taller Casa Vicens.
18.00 h Taller de plastilina “Fan Club 

Tienda a de Arte Gráfi co”.
22.30 h Concert Xavi Malacara. 

DIMARTS 17 D’AGOST
12.30 h Taller Casa Vicens.
18.00 h Dos joglars Moisès i Marina el Món 

dins d’un pot (infantil).

DIMECRES 18 D’AGOST
11.00 h Taller de plastilina “Fan Club 

Tienda a de Arte Gráfi co”.
18.00 h Taller d’alforges i cistelles “Jesmontine Store Bcn”.
22.30 h Concert Malacara Blues Band. 

DIJOUS 19 D’AGOST
18.00 h Havaneres Mar Brava. 

DIVENDRES 20 D’AGOST
11.00 h Marcos taller de música i percussió.
18.00 h Marcos taller de música i percussió.
22.30 h Concert Wax&Boogie. 

DISSABTE 21 D’AGOST
11.00 h Taller de plastilina “Fan Club 

Tienda a de Arte Gráfi co”.
18.00 h Tante Emma: Mostra de Cervesa Alemanya.
22.00 h Traca fi  de festa.

60  |  FESTA MAJOR DE GRÀCIA



CARRER TORDERA
 Progrés - Fraternitat

SPACE TORDERA

Guarniment del carrer de la Tordera entre els carrers del Progrés i de 
la Fraternitat, per la Festa Major de l’any 1973. Una decoració amb 

la qual guanyaren un accèssit. JOSEP MARIA CONTEL / ARXIU JMC

DIUMENGE 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major

DILLUNS 16 D’AGOST
Sense programació.

DIMARTS 17 D’AGOST
Sense programació.

DIMECRES 18 D’AGOST
Sense programació.

DIJOUS 19 D’AGOST
Sense programació.

DIVENDRES 20 D’AGOST
Sense programació.

DISSABTE 21 D’AGOST
22.00 h Traca fi  de festa.
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CARRER TRAVESSIA 
SANT ANTONI

 Astúries - Montseny

TRAVESSIA ESTRAMPADA
 festamajordegracia-travessiastantoni.eventbrite.com

Guarniment del carrer de la Travessia de Sant Antoni entre els carrers d’Astúries 
i del Montseny, per la Festa Major de l’any 1961. Una decoració titulada “Jardín 

de Verano” amb la que van guanyar el cinquè premi. RAMÍREZ / AMDG

DIUMENGE 15 D’AGOST
08.30 h Traca d’inici Festa Major.
12.00 h Taller Casa Vicens.
22.30 h DJ. Travessierus. 

DILLUNS 16 D’AGOST
18.30 h Concurs natació sincronitzada.
22.30 h DJ. Travessierus. 

DIMARTS 17 D’AGOST
22.30 h Nit socis.

DIMECRES 18 D’AGOST
18.30 h Ball d’Envelat. 

DIJOUS 19 D’AGOST
11.30 h Taller infantil.
22.30 h Nit de varietés.

DIVENDRES 20 D’AGOST
22.30 h DJ. Travessierus. 

DISSABTE 21 D’AGOST
22.30 h DJ. Travessierus. 
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CARRER VERDI DEL MIG
 Robí - Providència

LES FLORS DE VERDI
 festamajordegracia-verdimig.eventbrite.com

Guarniment del carrer de Verdi entre els carrers del Robí i de la Providència, 
per la Festa Major de l’any 1951. Una decoració titulada “Fiesta en 

el Bohío” amb la que guanyaren el sisè premi. RAMÍREZ / AMDG

DIUMENGE 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
21.00 h Acte per a veïns i veïnes.

DILLUNS 16 D’AGOST
12.00 h Taller de Pilates.
18.00 h Jocs de taula.
22.00 h Impronomades.

DIMARTS 17 D’AGOST
12.00 h Contactones.
20.00 h Nit d’havaneres. 

DIMECRES 18 D’AGOST
18.00 h Tasta vins.
21.00 h Acte per a veïns i veïnes.

DIJOUS 19 D’AGOST
12.00 h Contactones.
18.00 h Taller “Costuretes”.
21.00 h Acte per a veïns i veïnes.

DIVENDRES 20 D’AGOST
17.00 h berenar infantil.
19.00 h Batucada Amalgama Percussió.
21.00 h Acte per a veïns i veïnes.

DISSABTE 21 D’AGOST
21.00 h Acte per a veïns i veïnes.
00.30 h Desmuntatge del guarniment.
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23È CONCURS DE 
GUARNIMENTS DE 
BALCONS I PORTALADES

Aurora, primer premi d’honor del concurs de balcons guarnits 
de la Festa Major de 2020, del carrer Monistrol, 3, 1r 2a. 

SERGI MORIANA / Fons FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE GRÀCIA.

Inscripcions i bases. Fundació Festa Major de Gràcia, Alzina, 9. 
Fins al 2 d’agost de 17.00 a 21.00 h. 
La característica més important i que sens dubte, més prestigi 
ha donat a la Festa Major de Gràcia és el guarniment de carrers. 
Aquesta vella i artesana tradició ha tingut des de sempre la in-
estimable coŀ laboració de veïns i veïnes de Gràcia, que en els 
orígens de la festa amb el guarniment de portals i balcons de les 
cases possiblement en van ser els precursors d’aquesta màgia, 
com ho certifi ca la notícia més antiga de guarniments a la vila, 

l’any 1850, quan l’ajuntament convidava “a los vecinos de esta 
vila a que adornen el frontis de sus casas los tres días que du-
rará la fi esta” (DdB, 1850.08.13). Del carrer Bonavista l’any 1903, 
deia la noticia. “Balcones en su totalidad adornados con fl ores 
artifi ciales” (NotU, 1916.08.15). Per tal de seguir en la recupera-
ció d’aquesta entranyable tradició, la Fundació Festa Major de 
Gràcia convida a tots els veïns i veïnes del barri que ho desitgin 
a participar en el 23è Concurs de portalades i balcons 2021.
Lliurament de premis. 18 d’agost, a les 18.00 h, a la plaça Joanic.

RELACIÓ DE BALCONS
(Fins el 2 d’agost)

• Teixint vida, c. Gran de Gràcia, 226
• La fi nestra de les joguines, c. Joan Blanques, 44, baixos 2
• SIRE-NETES, c. Sant Lluis, 30, principal 1
• Les mans del Diable, c. Siracussa/plaça del Poble Romaní
• Keluarga, c. de Domènech, 4, 4o 2a
• Mia’s Castle, c. Matilde, 9, 1er
• El Planeta és de tots i totes. Cuidem-lo!, c. Providència, 17
• Que els arbres no t’amaguin al bosc, plaça del Diamant, 7
• El mar d’alegries, c. de l’Encarnació, 28, baixos
• Felicitat, c. de l’Encarnació, 28, baixos
• El guardià del Topazi, c. Topazi, 18, 2n pis
• 25 anys d’història JASD, c. del Sol, 8
• Pesca de altura, c. Gran de Gràcia, 107, primer pis
• Zoo Verdi, c. Verdi, 103, principal 1

RELACIÓ DE PORTALADES
(Fins el 2 d’agost)

• Mira’m la Flor, c. Torrent de l’Olla, 164, local 2
• MAQUIS, c. de l’Alzina, 5
• Santa Joana de Lorem Ipsum, patrona de los milagritos 

editoriales, c. Bruniquer, 9, local 4
• 90 anys d’història i República! Avancem, tot està per fer i 

tot és possible!, c. Tres Senyores, 7
• Enllaunats, c. Torrijos, 16
• El huerto cubano del mojito, c. Maspons, 7
• Perú, país mágico, c. Bruniquer, 26
• Decoración fl oral, un mundo de hamacas, Trav. de Gràcia, 180
• La meva preciosa bugaderia (Mi hermosa lavandería), c. 

d’Astúries, 85, local 1
• Pqno... aranyes amb Gràcia, c. de les Tres Senyores, 3
• “Dolça festa”, c. de Sardenya, 517, local 1
• Un passeig amb Gràcia, c. Martí, 18
• Estiu després del No Estiu, Travessera de Gràcia, 168
• Santa Clara, Travessera de Gràcia, 210
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GRAN DE GRÀCIA, 81 . 
08012 BARCELONA
T +34 932 184 230
T +34 935 155 151
info@botafumeiro.es      

botafumeiro.es

Torrent de les flors 68-70
08024 Barcelona

T. 93.200.11.33

Cursos presencials
idiomesagracia@iccic.edu

Cursos en línia
cursosonline@idiomes.iccic.edu



ESPAI PI I MARGALL

 Avinguda Pi i Margall entre els carrers 
de Joaquim Ruyra i de Ca l’Alegre de Dalt.
ORGANITZA: Districte de Gràcia i Fund. Festa Major de Gràcia.

 festesdegracia-pimargall.eventbrite.com

DIUMENGE 15 D’AGOST
1 2.00 h Espectacle Big Chicken, de Xiula.
18.00 h Concert amb Orpheus XXI.
20.00 h Concert amb Elena Gadel i Marta Roble.
22.00 h Concert amb Cathy Claret.

DILLUNS 16 D’AGOST
12.00 h Concert amb Joina.
18.00 h Monòlegs feministes amb Pepi Labrador, Vanesa Lokiu i 

Mai Boncompte.
20.00 h Free Impro “Impro Show” amb Mai Boncompte i Azahara 

Murillo.
22.00 h Concert amb Pink Lemon + Maat Band.

DIMARTS 17 D’AGOST
10.00 h Espectacle d’aparicions, desaparicions i transformaci-

ons amb Brando i Silvana.
12 00 h Concert amb Ariox (acústic).

18.00 h Acte de Reconeixement carrers i espais de festa (Funda-
ció Festa Major) acte amb invitació.

22 00 h Concert amb Ignasi Terraza acompanyat per Horacio Fu-
mero al baix i el bateria Esteve Pi.

DIMECRES 18 D’AGOST
10.00 h Actuació musical amb Valèria N. Saurí Ven’nus.
12.00 h Wag & Jo. Jun i el follet del vent, un conte narrat amb can-

çons.
18.00 h Concert de Gessamí Boada.
22.00 h Concert Magalí Sare.

DIJOUS 19 D’AGOST
12.00 h Concert amb Patrícia Atzur.
18 00 h Activitat de sensibilització cap als animals amb Al Perro 

Verde.
20.00 h Actuació musical amb Trau.
22.00 h Concert amb TLTXT.

DIVENDRES 20 D’AGOST
12.00 h Actuació musical amb Carlota Flâneur.
18.00 h Nikita Nipon amb Montse Galobades.
20.00 h Estoy Rara, de Paloma Jiménez i Ángela Comte, Las Ra-

ras.
22.00 h Mazoni actuació musical.

DISSABTE 21 D’AGOST
11.00 h La convidada dels Gegants de Gràcia amb els Amics dels 

Gegants de Montblanc.
12.30 h La convidada dels Gegants de Gràcia amb els Amics dels 

Gegants de Montblanc.
18.00 h Concert amb Ariadna Abecasis.
20.00 h Batucada amb Reperkutim.
22.00 h Concert amb Sanjosex.

ESPAIS DE FESTA MAJOR
De nou la Festa Major de Gràcia acull diferents espais de festa repartits per tot el barri i 
que estan organitzats tant per la Fundació Festa Major de Gràcia com per altres entitats 
de la vila i l’Ajuntament de Barcelona – Districte de Gràcia, amb un seguit d’activitats 
alguna de les quals subjectes a la reserva prèvia a l’hora de poder-hi assistir.

Amb cita prèvia

Per invitació  

Activitat amb 
subtítols

Amb traducció 
al llenguatge de 

signes
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ESPAI BAILÈN

 carrer Bailèn entre els carrers de Sant 
Antoni Maria Claret i de la Indústria.
ORGANITZA: Districte de Gràcia i Fund. Festa Major de Gràcia.

 festesdegracia-bailen.eventbrite.com

DIUMENGE 15 D’AGOST
12.00 h Pare Llop en concert.
18.00 h Atretz en concert.
20.00 h Side Chick en concert.
22.00 h Concert amb Los vecinos de Manué.

DILLUNS 16 D’AGOST
11.00 h Reutilitzar o reciclar per a divertir-se jugant amb Eco-

Juga.
17.00 h Poesia al servei de les paraules amb Teresa Vergés Adrià 

i Enric Sunyol Bosch.
17.00 h Lectura dramatitzada de l’obra de teatre «Somnis i de-

senganys, crònica de postguerra” amb Josefi na Altés.
20.00 h Concert amb Clàudia Cabrero.
21.00 h Espectacle “Trobo la meva veu sota els núvols” Marta 

Pérez (poeta), Aida González (ballarina) i Valeria Feigan 
(música).

22.00 h Concert amb Alérgicas al Polen.

DIMARTS 17 D’AGOST
09.00 h Gimcana en bici “Coneix la fl ora ornamental de la Vila de 

Gràcia”.
18.00 h Plàstic Preciós Barcelona, porta taps de plàstic, els re-

ciclarem i t’enduràs un clauer fet 100% amb plàstic re-
ciclat.

19.00 h Contes amb dues veus i cinc sentits.
22.00 h Concert amb Sabor de Gràcia.

DIMECRES 18 D’AGOST
Jornada d’alimentació sostenible
11.00 h Contacontes “Amunt i avall: pagesos, cucs i alls”. 
11.00 h Esdeveniment km 0: Gestió circular de residus orgànics.
11.30 h Taller “Fem boletes de llavors: Nenodango”.
12.30 h “La digestió de la terra” taller de compostatge per nenes 

i nens.
13.15 h “La digestió de la terra” taller de compostatge per nenes 

i nens.
17.00 h Esdeveniment km 0: Gestió circular de residus orgànics.
17.00 h Performance “Showroom: última (es)cena”.
17.30 h Taller “Qui eren i què feien les trementinaires?- Plantes 

aromàtiques”.
19.00 h Creativitat i bons aliments.
22.00 h Concert amb “Tu huerto y mi canción” de Rubén Artabe.
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DIJOUS 19 D’AGOST
11.00 h Cursa de cavalls per a nens i nenes a partir de 3 anys.
18.00 h Concert amb Lavanda
20.00 h Actuació musical amb Jo Jet Maria Ribot.
22.00 h Concert amb B1NO + PHOAC.

DIVENDRES 20 D’AGOST
12.00 h Actuació musical amb Le Nais.
18.00 h Concert amb Clean String Band.
20.00 h Concert amb La Ludwig Band.
22.00 h Concert amb Womblues.

DISSABTE 21 D’AGOST
12.00 h Actuació musical amb Xics’n’Roll.
18.00 h Actuació musical amb Princeses Barbudes.
20.00 h Concert amb Galgo Lento.
22.00 h Concert amb Da Souza.

ESPAI JOANIC

 Plaça Joanic
ORGANITZA: Fundació Festa Major de Gràcia.

 festesdegracia-joanic.eventbrite.com

DIUMENGE 15 D’AGOST
10.00 a 19.00 h Fira de protectores d’animals “Animalistes”.
22.30 h Concert amb Muddy Wine Elèctric Band.

DILLUNS 16 D’AGOST
11.00 h Espectacle infantil “Eso”, cia Los Informalls.
18.00 h Dansa amb “Invictus”.
18.30 h Individuals de dansa: “Wom” d’Anna Magrans; “Animala-

ri” de Berta Vilarrasa; “Diosa” de Clara Torres i “Amuleto” 
de Triny Reinoso.

21.30 h Acte Plataforma Salvem el Texas. Presentació i projecció de 
la peŀ lícula Tot passa a Tel Aviv, V.O subtitulada en català.

DIMARTS 17 D’AGOST
11.00 h Espectacle infantil “La poubelle plus belle” cia Zero en 

conducta.
18.00 h Aplec de la Sardana, cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, 

cobla Jovenívola de Sabadell i cobla Reus Jove (Repertori 
especial de Sardanes escrites per dones compositores).

22.30 h Concert Rumba amb “Yumitus del Pichón”.

DIMECRES 18 D’AGOST
11.00 h Espectacle infantil musical: El món dels somnis (3-5 

anys).
18.00 h Entrega de premis de Balcons, portalades i comerços 

guarnits a càrrec de l’humorista Pol Mallafrè (streaming).
21.00 h El Festivalet de Gràcia amb: Marialluïsa, Chaqueta de 

Chándal i Xarim Aristé.

DIJOUS 19 D’AGOST
11.00 h Jornada literària: presentació del conte “Una any fent 

festa” i taller infantil a càrrec de Guarnim.
18.30 h Havaneres: Haváname.
21.00 h El Festivalet de Gràcia amb: Anna Andreu, Dan Peralbo i 

Bearoid.

DIVENDRES 20 D’AGOST
11.00 h Espectacle infantil “Bichos do Brasil” cia Pia Fraus.
17.00 h Programació adolescents a partir de 15 anys, amb l’es-

pectacle ELLES Cia la Melancòmica.
19.30 h Càsting Circ Pastrana de App Les Femmes.
22.30 h Concert amb Milkers.

DISSABTE 21 D’AGOST
11.00 h Tallers Musicals per a Nadons: Grup 1 (de 2 a 12 mesos) 

Grup 2: (de 12 a 24 mesos).
18.00 h Tast de vins catalans a càrrec de D.O. Catalunya.
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CENTRE ARTESÀ 
TRADICIONÀRIUS (CAT)

ORGANITZA: CAT Tradicionàrius, Districte de 
Gràcia i Fundació Festa Major de Gràcia.

 www.tradicionarius.cat
A partir del diumenge 15 d’agost

DIMECRES 18 D’AGOST
I CAT Tradicionàrius
12.00 h Cia de_paper, Espectacle per a tots els públics.

Plaça Anna Frank
18.00 h La Portàtil FM.

DIJOUS 19 D’AGOST
I CAT Tradicionàrius
20.00 h Balkan Paradise Orchestra.

DIVENDRES 20 D’AGOST
I CAT Tradicionàrius
20.00 h Arrels de Gràcia.

DISSABTE 21 D’AGOST
I CAT Tradicionàrius
18.00 h Combat de Glosa Vila de Gràcia.

ACTE EN HOMENATGE 
A JORDI FÀBREGAS

 Plaça de la Vila de Gràcia

 festesdegracia.eventbrite.com

DIMECRES 18 D’AGOST
20.00 h Acte homenatge a Jordi Fàbregas.
 La Festa Major de Gràcia ret homenatge a Jordi Fàbregas, 

músic, gestor, referent i divulgador de la música tradici-
onal i d’arrel catalana.

Ball de l’Àliga i ball dels Gegants de Gràcia.

Concert d’Almanac
Almanac va ser el disc embrionari de La Murga l’any 1981, un grup 
que va reunir Jordi Fàbregas, Josep Pons, Saki Guillem, amb Enric 
Esteve, Josep Cabré, Eliseo Parra i Eduard Altaba per divulgar i 
dignifi car cançons i melodies tradicionals. Aquest primer disc va 
sorgir infl uït per les noves propostes del folk italià i francès dels 
anys setanta i interpolant el folk laietà. “Almanac” ha acabat con-
solidant-se com la proposta fundacional del folk (música tradicio-
nal catalana) contemporània. ORGANITZA: Associació Cultural TRAM, 
Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia, Fundació Festa Major 
de Gràcia i Districte de Gràcia.  
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CUIDEM-NOS!



LA BIBLIOTECA 
VA DE FESTA!

 carrer Torrent de l’Olla, 104
ORGANITZA: Biblioteca Vila de Gràcia

Accés fi ns que es completi l’aforament de l’activitat

DILLUNS 16 D’AGOST
17.30 h Contes de Festa Major originals, entretinguts i divertits 

amb Roger Casadellà, actor i narrador.

DIMARTS 17 D’AGOST
17.30 h Taller Robot al rescat! a càrrec d’Explorium.

DIMECRES 18 D’AGOST
17.30 h 100% Estiu. Taller Fem un ninot de drap a càrrec de Su-

sagna Navó, tallerista.

DIJOUS 19 D’AGOST
12.00 h Taller “L’Autòmat Pintor” a càrrec d’Explorium.

DIVENDRES 20 D’AGOST
12.00 h Conte “Les bruixes d’Arlet i l’ou màgic” amb Laura Asen-

sio, narradora.

PASSEIG DE SANT JOAN
ORGANITZA: Associació de Veïns i Amics del Passeig Sant Joan

 avvaapsj.blogspot.com/p/inici.html. O per telèfon 
691 67 27 11 de l’1 al 15 d’agost de 19.00 a 20.00 h.

 ESPAI 1
(entre Travessera de Gràcia i St. Antoni Maria Claret)

DIUMENGE 15 D’AGOST
17.00 a 20.00 h Festa d’Aigües. Coorganitzat: Taller de Cultura (al 

costat de les pistes de petanca)
18.00 h Havaneres i rom cremat amb la Colla Jacomet.

DIMECRES 18 D’AGOST
18.00 h Classes de Swing i teatre musical per nens coorganitzat 

amb Swing Maniacs (davant monument d’Anselm Clave).
19.00 h Classe d’Hip Hop per joves, coorganitzat amb Swing Ma-

niacs.

DIJOUS 19 D’AGOST
20.00 h Classe oberta de Solo Charleston coorganitzat amb 

Swing Maniacs (davant monument d’Anselm Clave).
21.00 h Ballada de Swing co-organitzat amb Swing Maniacs (da-

vant monument d’Anselm Clavé).

DIVENDRES 20 D’AGOST
20.00 h Classe oberta de Lindy Hop coorganitzat amb Swing Ma-

niacs.
21.00 h Ballada de Swing coorganitzat amb Swing Maniacs.

DISSABTE 21 D’AGOST
20.00 h Classe oberta d’Electro Swing coorganitzat amb Swing 

Maniacs.
21.00 h Ballada de Swing coorganitzat amb Swing Maniacs.

 ESPAI 2
(entre Indústria i Rosselló)

DEL DIUMENGE 15 AL DISSABTE 21 D’AGOST
10.00 a 22.00 h Fira de productes artesans.
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XVI GIMCANA FESTA 
MAJOR DE GRÀCIA

 carrers de Gràcia.  Inici a la plaça de la Vila de Gràcia.

DISSABTE 21 D’AGOST
15.45 h Enganya a 4 amics i amigues i vine a fer una activitat 

100% Festa Major! Quatre hores per superar el màxim 
de proves on haureu de resoldre enigmes indesxifrables, 
enfrontar-vos a perills insuperables, mostrar les vostres 
capacitats artístiques, suar la cansalada i, sobretot, riu-
re pels descosits! En la XVI edició de la gimcana la cre-
ativitat que caracteritza la Vila de Gràcia serà la prota-
gonista: haureu de venir disfressats i disfressades d’ar-
tista o obra d’art. Apte per a totes les edats, és qüestió 
d’esperit! A la sortida, a la plaça de la Vila, es donaran les 
indicacions pertinents. Fins a les 20 hores, a més proves 
realitzades, més punts.

 Inscripcions: del 14 al 20 d’agost a la Fundació Festa Ma-
jor de Gràcia, c/Alzina, 9. Grups de 5 persones (en el cas 
de ser un grup de menors d’edat hi ha d’haver una perso-
na adulta responsable que deixi un telèfon). Lliurament 
de premis: a les 21.00 h a l’exterior de la seu de la Funda-
ció Festa Major, al carrer Alzina, 9.

VISITES AL REFUGI DE 
LA PLAÇA DEL DIAMANT

 Plaça del Diamant
ORGANITZA: Taller d’Història de Gràcia Centre d’Estudis.

DEL 14 AL 21 D’AGOST
18.00, 19.00, 20.00 i 21.00 h Visites guiades al refugi de la plaça del 

Diamant, d’una hora aproximadament, preu 3 euros per 
persona.

 Informació i reserva a la taula del Taller d’Història a la 
mateixa plaça, totes les tardes de 17.00 a 22.00 h. Cal 
inscriure’s abans.w

LA RUTA 
GRACIENCA 
DE SANT ROC

 gromabatlle@gmail.com
El punt d’inici de la ruta es confi r-
marà un cop s’hagi fet la inscripció.

DILLUNS 16 D’AGOST
18.00 h Ruta guiada per les diferents capelletes de Sant Roc que 

hi han disseminades per la vila, amb una aproximació a 
la fi gura del sant, els orígens de la devoció a Gràcia i el 
que ha representat i representa pels graciencs i gracien-
ques. Aportant informacions sobre les diferents capelles 
de la vila, algunes d’elles inèdites, per acabar debatent 
sobre l’autèntic patronatge de la Vila de Gràcia. Visita 
guiada per Guillem Roma.
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DESCOBERTA DE LA 
PLACA EN HOMENATGE 
A FRANCISCA RIUS
DIMECRES 18 D’AGOST
12.00 h Descoberta de la placa d’homenatge a Francisca Rius 

(1891-1967) dibuixant, iŀ lustradora i artista, instaŀ lada al 
domicili on va viure al carrer Milà i Fontanals, 29.

LA CASA VICENS A LA 
FESTA MAJOR DE GRÀCIA
Un any més la Casa Vicens és present entre els guarnits per tal 
de realitzar demostracions d’elaboració de la icònica rajola hi-
dràulica de les clavellines de la Casa Vicens o reproduint en pa-
per la famosa xemeneia dels terrats gaudinians. No t’ho perdis!
 

DIUMENGE 15 D’AGOST
10.00 h Taller familiar a Joan Blanques de Baix (xemeneia).
12.30 h Taller familiar a Travessia de Sant Antoni (xemeneia).

DILLUNS 16 D’AGOST
10.00 h Taller familiar al carrer Ciudad Real (xemeneia).
12:30 h Taller familiar a la Plaça de la Vila (xemeneia).

DIMARTS 17 D’AGOST
10:00 h Taller familiar Fraternitat de Baix (xemeneia).
12:30 h Taller familiar a Fraternitat de Dalt (xemeneia).

DIMECRES 18 D’AGOST
10:00 h Taller familiar al carrer Providència (xemeneia).
12:30 h Taller familiar al carrer Perill (xemeneia).

DIJOUS 19 D’AGOST
10:00 h Demostració de fabricació a Fraternitat de Baix (rajola).
10:00 h Taller familiar al carrer Mozart (xemeneia).
12:30 h Taller familiar al carrer Puigmartí (xemeneia).

DIVENDRES 20 D’AGOST
10:00 h Demostració de fabricació a Mozart (rajola).
12:30 h Taller familiar al carrer Lluís Vives (xemeneia).

DISSABTE 21 D’AGOST
12:30 h Taller familiar a Joan Blanques de Baix de Tot (xemeneia).

Totes les activitats tenen aforament limitat i s’aconsella arribar a 
l’espai on es fa l’activitat 15 minuts abans per poder recollir les da-
des dels assistents tal i com requereix el protocol covid de la festa.

ATENEU DE FABRICACIÓ
16, 17, 18, 19 I 20 D’AGOST
Personalitza la teva roba amb fabricació 
digital de forma sostenible
10.00 a 12.00 h i de 12.00 a 14.30 h Els participants portaran de casa 

seva, aquella peça de roba que no utilitzin i després de 
veure diferents exemples creats a l’Ateneu amb dife-
rents tècniques podran generar la seva proposta (públic 
familiar). Ateneu de Fabricació de Gràcia (Perill, 8)

FIRA D’ATRACCIONS
(INFANTIL)

 Els Jardinets de Gràcia

DEL 14 AL 21 D’AGOST

LA FESTA ACCESSIBLE, 
PER UNA FESTA 
MÉS INCLUSIVA
Visites guiades i activitats. ORGANITZA: Districte de Gràcia.

DIUMENGE 15 D’AGOST

18.00 h Ruta guiada La meva Barcelona – Dones de Gràcia
 Gràcia no seria el que és si no fos pel treball i l’empenta 

de moltes dones, sovint ignorades o simplement desco-
negudes per la història i pel poble. Amb aquest itinerari us 
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proposem un petit tast per tal de descobrir algunes de les 
grans dones que contribuïren al progrés, a la lluita per la 
llibertat, pels drets de les dones i, en defi nitiva, per una 
societat millor i més justa.

 Visita guiada de la mà del coŀ lectiu de persones amb 
tras  torn mental que participen en el projecte La meva 
Barcelona des dels ulls de la inclusió de Salut Mental Gràcia.

  Punt de trobada a Jardinets de Gràcia, davant l’Hotel 
Casa Fuster. 

DILLUNS 16 D’AGOST

09.00 h “La fl ora ornamental de la Vila de Gràcia”
 Ruta guiada en bicicleta per donar a conèixer cooperati-

ves i grups de consum del barri, comerços d’alimentació 
ecològica i experiències d’horts urbans. Hi haurà parades 
de diversa durada a cada punt (taller, tastet, explicació 
per part dels establiments). Cal portar bicicleta, cadenat 
per poder-la lligar, aigua, protecció solar i motxilla petita.

  Punt de trobada a plaça de la Vila. 
10.00 h Visites audiodescrites per a persones amb discapacitat 

visual als carrers de la Festa Major
 Veniu a passejar pels carrers guarnits de la Festa Major 

de Gràcia. Un audiodescriptor us acompanyarà durant 
tota la visita i podreu tocar les decoracions dels carrers i 
parlar amb les membres de la comissió de festes.

  Punt de trobada a la plaça de la Vila.
18.00 h Ruta literària basada en la noveŀ la de Mercè Rodoreda
 Itinerari inclusiu i adaptat per a persones cegues o amb 

baixa visió.
  Punt de trobada a la sortida del Metro Fontana.
 Places limitades i amb inscripció prèvia (15 persones in-

closes acompanyats).

DIMECRES 18 D’AGOST

Itinerari guiat en bici “L’alimentació 
sostenible a la Vila de Gràcia”
9.00 a 13.00 h Ruta guiada en bicicleta per donar a conèixer co-

operatives i grups de consum del barri, comerços  d’ali-
mentació ecològica i experiències d’horts urbans. Hi 
haurà parades de diversa durada a cada punt (taller, tas-
tet, explicació per part dels establiments). Cal portar bi-
cicleta, cadenat per poder-la lligar, aigua, protecció solar 
i una motxilla petita.

  Punt de trobada a plaça de la Vila. 

Ruta Dones de pes

18.00 h Ruta literària per conèixer la histò ria de diferents do-
nes rellevants vinculades a Gràcia i de les autores de les 
seves biografi es. Perquè Gràcia està plena d’artistes, 
apunta’t i descobreix-les a partir d’aquest itinerari per 
l’espai públic.

  Punt de trobada al Centre Cívic La Sedeta (carrer Si-
cília 321). 

UNA FESTA SOLIDÀRIA

DIMARTS 17 D’AGOST
10.00 a 14.00 h i 17.00 a 21.00 h Espai Albert Musons
Sang Blava – Festa Major de Gràcia
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ACTIVITATS ESPORTIVES

DISSABTE 14 D’AGOST
Club Esportiu Europa

 Nou Cerdenya
19.00 h Partit de Festa Major del Primer equip masculí.
 Europa - Espanyol B (entrada lliure).

DIUMENGE 15 D’AGOST
Club Esportiu Europa

 Nou Cerdenya
18.00 h Partit de Festa Major del Primer equip femení.
 Europa - AEM Lleida (entrada lliure).

DIMARTS 17 D’AGOST
16è TORNEIG D’ESCACS

 Carrer Ros de Olano, 9. ORGANITZA: Club d’Escacs Tres Peons, 
Fundació Festa Major de Gràcia i Centre Moral de Gràcia. El tor-
neig constarà de partides ràpides a 10 minuts. Sistema suís, set 
rondes amb un màxim de 100 jugadors. Inici: 10.00 h. No hi ha 
inscripció prèvia, els jugadors hauran d’acreditar-se a la taula 
de 09.00 a 09.50 h.

DILLUNS 16 I DIMARTS 17 D’AGOST
19è TORNEIG DE TENIS TAULA

 Centre Moral de Gràcia, carrer Ros de Olano, 9. ORGANITZA: Centre 
Moral de Gràcia i Fundació Festa Major de Gràcia. Inici: 10.00 h. Ca-
tegories: Infantil, masculina, femenina i parelles (poden ser mix-
tes). Inscripcions: Fundació Festa Major de Gràcia, Alzina, 9, fi ns 

al 13 d’agost a les 20.00 h. Preu: 8 € per jugador, Preu per parelles 
4 € per jugador.  forms.gle/nz46E6V2FF1z6VDR9
Categories i dates de celebració:
• Infantil (fi ns a 15 anys) 16 d’agost a les 10.00 h
• Masculina i femenina 17 d’agost a les 10.00 h
• Parelles i fi nals 17 d’agost a les 16.30 h

EXPOSICIONS

Exposició dels cartells fi nalistes del XXVIII Concurs del Cartell de 
la Festa Major, del 13 al 21 d’agost de 10.30 a 21.00 h, a la seu de 
la Fundació Festa Major, a l’Espai Albert Musons carrer Alzina, 9.

Exposició Guarnir el Món de Festa. ”Sortim de Gràcia per visitar 
València, Lisboa o Medellín i descobrir com malgrat la distància 
cultural i física, la humanitat transforma el seu espai quotidià per 
celebrar les seves festes més importants. La festa ens uneix i ens 
apropa, vols descobrir-ho?” Exposició comissariada per Josep 
Fornés. Del 13 al 21 d’agost de 10.30 a 21.00 h, a la seu de la Funda-
ció Festa Major de Gràcia, a l’Espai Albert Musons carrer Alzina, 9.

Exposició extraordinària del concurs de pintura. Selecció 
d’obres pictòriques de diferents anys del concurs de pintura rà-
pida. Són tot obres guanyadores de premis del podi d’honor. Vi-
ne i recorda guarnits de la festa a través de l’art, organitzat per 
la Fundació, del 13 al 21 d’agost de 10.30 a 21.00 h, a la seu de la 
Fundació Festa Major, a l’Espai Albert Musons carrer Alzina, 9.
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UNA VIDA.
VIU-LA BÉ.

H O L M E S P L A C E . E S

V I S I T A ' N S  A  S A R D E N Y A  5 4 9  -  5 5 3

EL TEU CLUB ESPORTIU DEL BARRI
HOLMES PLACE SARDENYA

Bona Festa Major!



CONCURSOS

DEL 15 AL 21 D’AGOST

25è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
Inscripcions: Del 15 al 21 d’agost de 10 a 12.00 h. Lliurament: fi ns 
a les 12.00 h del 21 d’agost. LLOC: Fundació Festa Major de Gràcia, 
carrer Alzina, 9. Modalitat: Pintura fent l’entrega abans del 21 
d’agost a les 12.00 h i Pintura Ràpida en aquest cas l’obra s’ha 
de lliurar abans de les 19.30 h. del dia triat. Categories: A fi ns a 
14 anys, B de 15 a 18 anys, C més de 18 anys. Premis en ambdues 
modalitats: A i B 1r, 2n i 3r obsequi de Festa Major, C 1r 600 euros; 
2n 300 euros i 3r diploma. Lliurament de premis: Segona quin-
zena d’octubre a la seu de la Fundació Festa Major de Gràcia, a 
l’Espai Albert Musons, carrer Alzina, 9. Hi hauran tres mencions 
d’honor i certifi cat de participació per a tots els participants. 
Bases: Fundació Festa Major de Gràcia, Alzina, 9.

24è CONCURS DE FOTOGRAFIA
Bases: Fundació Festa Major de Gràcia, Alzina, 9. ORGANITZA: Taller 
d’Història de Gràcia Centre d’Estudis i Fundació Festa Major de 
Gràcia. Tema: Festa Major de Gràcia 2021 i, preferentment les 
places i carrers guarnits. Presentació d’originals, incloent-hi 
també el procés de muntatge. Presentació d’originals: Del 28 de 
setembre al 22 d’octubre, de dilluns a dijous de 16.00 a 20.00 h i 
divendres de 10.00 a 13.30 h a la seu de la Fundació Festa Major 
de Gràcia, carrer Alzina, 9. Lliurament de premis: Durant el mes 
de novembre. Premis: 1r 300 €; 2n 180 €; 3r 120 €. Així com tres 
mencions: Menció Can Musons a la foto més festera amb 150 €, 
Menció Can Musons a la foto més dolça amb 150 €, i Menció Can 
Musons a la foto més castellera amb 150 €.

CONCURS INSTAGRAM #FESTERSPOWER

CONCURS INSTAGRAM #RESPECTEMELGUARNIT

CONCURS INSTAGRAM #SOMTRESINUS
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