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 ACG Agarimos de Badalona 
 ACG Rosalía de Castro de Cornellà
 Casa Galega de L’Hospitalet
 Banda Simfònica de Roquetes – Nou Barris 
 Colla Gegantera de Nou Barris
 Coral Canticòrum (Nou Barris)
 Dancing Ganesh
 Disa (Distribuïdora solidària d’Aliments de Nou Barris)
 Grupo Correo Gallego de Santiago de Compostela
 Grupo Progreso de Lugo
 Parroquia A Milagrosa de Lugo
 Parròquia Sant Mateu (Nou Barris)
 Parròquia Sant Rafael (Nou Barris)
 Peña Cultural Deportivista 
 Radio Tele Taxi
 Xuntanza de Catalunya

Agraïments/Agradecementos

 L 4 (Llucmajor) i L 5 (Virrei Amat)

 47, 76, 82, 122, D40, D50, H2, H4, V29, V27, N1, N6

Cotxe: Ronda de Dalt, sortida 3 – Guineueta

Accessos / Accesso

Col.laboren

Final da Pandemia. Tempo de recuperar bos momentos. Tempo de 
reencontros e fondas apertas. Tempo de homenaxes e recordos aos 
nosos benqueridos e ás dorosas perdas que quedan aí coma feridas 

aínda sen cicatrizar.
26 anos de festas, 26 San Froilanes en Barcelona, son moitos motivos de 
orgullo e amizade para celebrar a número 27, nun ano moi duro e cheo de 
incertidume, nun tempo de compromiso, solidariedade e vocación de servicio 
da nosa sociedade e das institucións, nun tempo que debe quedar atrás 
se somos responsables e aplicamos o SENTIDIÑO (el SENY), esa vontade 
común de ser mellores persoas nos peores momentos. Aí é onde temos que 
atoparnos, sumando para multiplicar. 
San Froilán 2021, Edición 27 en Nou Barris, Año Santo, Xacobeo 2021-
2022: qué magnífica ocasión para que los Amigos de San Froilán de Barce-
lona pongan de nuevo a Galicia en el escaparate, en el centro de una fiesta 
dedicada a Lugo y a su Patrón, a Galicia y a nuestra cultura, a la Comunidad 
Gallega de Catalunya y a sus entidades y próceres, constructores de sueños, 
emprendedoras comprometidas, generadores de riqueza y cohesión social, 
vanguardia cultural y promotoras del bien común. Ahí nos encontraremos de 
nuevo, en el Camino das Estrelas, destino Compostela, punto de llegada de 
este trayecto que iniciamos desde Nou Barris (Barcelona) hace ya 27 años.
27 Festa de San Froilán en Nou Barris, Barcelona, Catalunya, un punto de 
encontro a 1.000 quilómetros da casa, da nosa Terra, dunha Galicia idealiza-
da, Terra Nai, recuncho onde regresar e compartir, onde volven os recordos 
de infancia e os soños de futuros lonxanos. É San Froilán quen de propiciar 
eses reencontros, esa ponte entre Galicia e Catalunya, entre culturas e xen-
tes doutras moitas nacionalidades, nun espazo e tempo adicado a Galicia, a 
máis universal 

Manuel Fouce
President Amigos de San Froilán

El novel·lista, poeta, dramaturg, periodista i gastrònom Álvaro Cun-
queiro (un dels gallecs a qui Nou Barris ret homenatge a través d’una 
plaça amb el seu nom) va dir que les Festes de San Froilán són les 

més belles de la tardor gallega. 
I així deu ser ja que, ara fa ja 27 anys, els gallecs i gallegues residents a Bar-
celona no van poder estar-se d’organitzar-les també en aquesta ciutat per a 
ús i gaudi propi i, de passada, de tot el veïnat de la ciutat i rodalia. 
I no només això: ho van fer precisament a Nou Barris, un districte fruit 
d’una riquíssima suma d’orígens i amb una personalitat pròpia i diversa que 
va resultar ser l’escenari perfecte per dur-les a terme. 
Des de llavors, la festa ha passat a formar part del calendari festiu del 
districte i de la ciutat gràcies al treball incansable de l’Asociación Cultural 
Amigos de San Froilán, que ni tan sols en context de pandèmia ha renunci-
at a organitzar l’esdeveniment amb les adaptacions de format necessàries. 
I és que, si la tenacitat i la capacitat d’adaptació del poble gallec és un tòpic, 
en aquest cas es compleix amb escreix.
Les Festes de San Froilán són una de les cites més importants del calendari 
de tardor a Galícia des dels seus orígens l’any 1754. I, com la majoria de 
festes i fires de l’època, tenen com a base una celebració religiosa, en 
aquest cas la de San Froilán, patró de Lugo, que se celebra el 5 d’octubre. 
Enguany podrem gaudir de la festa a Nou Barris els dies 1, 2 i 3 d’octubre. 
Us hi esperem per celebrar plegats i plegades aquesta gran celebració de la 
cultura i les tradicions gallegues. 
Visca San Froilán! Visca Nou Barris!

Xavier Marcé
Regidor Districte de Nou Barris

1, 2 i 3 d’octubre de 2021
Plaça Major de Nou Barris

FROILAN
SAN



 19.30 h Inici de la festa / 
  Inauguración da Festa

Artistes de Ràdio Tele Taxi: Javier Ginés, 
Carmen Valenzuela, Leo Rubio,  Paco Jara y
”Mis Poemas” de Montse Rodríguez

21.30 h Pregó i hissada 
  de la bandera gallega

Amb l’actuació dels Gegants de Nou Barris i 
l’actuació de la Banda de Gaitas da Asociación 
Cultural Galega Rosalía de Castro de Corne-
llà (Xuntanza de Catalunya), que interpretarà 
els himnes gallec i català
Concert/Concerto amb Orquestra La Oca Band

Presentació: Locutors de Radio Tele Taxi i 
Justo Molinero

Divendres 1 d’octubre
Venres, 1 de outubro

 12 h Jocs tradicionals
Jocs tradicionals i activitats infantils
Actuacions d’associacions culturals
Sessió vermut amb l’orquestra La Oca Band

 17.30 h Actuacions
Xuntanza de Catalunya
Casas Regionales

 21 h Presentació de la festa a càrrec de 
les Autoritats assistents
Saúdo das Autoridades e da Asoc. Cultural Ami-
gos de San Froilán
Concert/Concerto Orquestra La Oca Band i 
Lume

Dissabte 2 d’octubre
Sábado, 2 de outubro

 10.30 h Jornada empresarial 
  Barcelona-Galícia

Ponència i presentació de projectes: 
“Nou Barris, Vector empresarial Galícia”
Amb Aegacat i institucions de Galícia
Sala d’actes del Districte de Nou Barris

 12 h Missa en honor de San Froilán
Oficiada pel pare José Antonio Ferreiro, 
parròquia A Milagrosa de Lugo.
Acompanyada per la coral Canticòrum 
(dir. Constantí Sotelo) i les parròquies 
Sant Rafael i Sant Mateu

Homenatge al Sant Patró / 
Homenaxe a San Froilán Patrón de Lugo 
Amb Xuntanza de Catalunya i Casas Regi-
onales 
Pati del Districte

 13.15 h Sessió vermut 
Amb l’orquestra La Oca Band

 17.30 h Actuacions
Banda Simfònica de Roquetes - Nou Barris 
(dir. Daniel Navarro)
Xuntanza de Catalunya
Casas Regionales

 19.30 h Concert 
Concert/Concerto amb Orquestra 
La Oca Band i Lume 

Diumenge 3 d’octubre
Domingo das mozas

Tots els actes són gratuïts, amb 
reserva prèvia
Registrar-se al Whatsapp 608 497 950 o al Mail 
amigosdesanfroilan@gmail.com
(és obligatori seure per gaudir dels espectacles, 
no és permès el ball)

Servei de bar, venda de 
productes gallecs Casa Díaz

San Froilán Solidario
Estand solidari. Venda de Loteria San Froilán 
i Peña Deportivista

Comptem amb la vostra 
col·laboració!


