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EL CARTELL

Enguany el jurat del concurs de cartells 
ha triat l’obra d’Ignasi Rojas Seguer. 
L’Ignasi és d’un poblet a la vora de la 
Costa Daurada. Diu que ja de ben petit 
a casa li feien aprendre la cançó del 
Gegant del Pi, per tenir-lo entretingut 
mentre els grans reien i ballaven. Amb 
el pas del temps, ja a Barcelona, ha 
pogut conèixer la història d’aquests 
Gegants, i com aquesta tonada continua 
despertant alegries en una celebració 
de germanor i un orgull que fa brotar 
arrels.
És així com ha volgut transmetre la seva 
il·lusió, creant aquesta il·lustració, una 
aliança de festa i tradició.
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SALUTACIÓ DEL REGIDOR DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

L’anunci que un any més les Festes de 
Sant Josep Oriol arriben puntuals per 
primavera és el millor senyal que de mica 
en mica ens retrobem amb una certa 
normalitat. Aquesta voluntat de represa 
i continuïtat dels Amics dels Gegants de 
Pi forma part del caràcter del veïnat i de 
les entitats de Ciutat Vella i mostra la seva 
capacitat d’organitzar-se i de mantenir 
l’esperit de comunitat.

Fa més de vint anys que aquest grup de 
gent apassionada pel seu barri van voler 
mantenir ben viva la memòria d’un dels 
seus veïns més estimats, el Doctor Pa i 
Aigua, i donar a conèixer, a través de la 
festa, una vida dedicada a les persones 
malaltes i humils. 

Les Festes de Sant Josep Oriol s’han 
convertit en un referent del calendari 
festiu de Barcelona i enguany tindrem 
l’oportunitat de tornar a gaudir de tots els 
seus actes més populars, la representació 

Jordi Rabassa i Massons
Regidor del Districte de Ciutat Vella

del miracle de les monedes, la trobada 
de gegants o els atracaments de Perot lo 
lladre.

Però les festes no només tenen el valor 
d’apropar-nos a la història d’un indret 
de la ciutat que tothom estima, sinó que 
sobretot tenen el mèrit de reivindicar el 
barri per als seus veïns i veïnes. És molt 
important que en un entorn amb una 
pressió turística tan intensa, la tradició de 
les festes de Sant Josep Oriol es mantingui 
ben viva, perquè enforteix els vincles 
veïnals i reforça la identitat de barri.

Vull agrair a l’Associació d’Amics dels 
Gegants del Pi, la seva dedicació al barri i 
el seu afany per fer possible que any rere 
any gaudim de les Festes de Sant Josep 
Oriol.
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Ja portem uns mesos de l’any nou i al 
barri del Pi tornem a celebrar les Festes 
de Sant Josep Oriol. Han estat hores i 
hores de feina per part de tota la colla 
i de diverses persones implicades en 
l’organització. Entre tots hem anat traient 
el temps d’on hem pogut per treballar i 
pensar com podríem realitzar les diverses 
activitats de la festa. Les noves onades de 
la pandèmia han fet que els darrers mesos 
continuéssim patint, però finalment 
sembla que tot torna a la normalitat.  

Com ja dèiem l’any passat, volem donar 
el nostre condol més sincer a tothom que 
ha patit pèrdues durant aquest darrer 
any. I als que encara pateixen, el nostre 
desig més sincer perquè es recuperin el 
més aviat possible. També volem deixar 
constància, altre cop, de la davallada 
de veïnat i teixit comercial que assota 
al nostre barri, en bona part deguda a 
l’especulació dels fons d’inversió. Tot 
plegat està produint una pressió sense 
precedents, que acaba expulsant a veïns 
i comerciants. Si seguim a aquest ritme, 
aviat no n’hi haurà.

De fet, és gràcies a aquest teixit que 
podem dir que fa vint-i-set anys que les 
Festes de Sant Josep Oriol van sortir al 
carrer. Ara, després de dos anys, el miracle 
s’ha fet realitat i aquestes seran les festes 
de la represa, amb la majoria dels actes 
celebrant-se amb total normalitat, sense 
virtualitat ni restriccions. Com sempre, 
això serà gràcies a les associacions de 
veïns i comerciants, el districte, les 
entitats amigues, les coordinadores que 
ens aixopluguen, la basílica del Pi i molts 
més.

Malgrat tot, la festa ha de ser el moment 
de retrobar-nos i de gaudir de la 
companyia, del carrer, de la música i de 
la vida. Us recomanem que mireu bé el 
programa i no us perdeu cap acte del 19 
al 27 de març. D’entre tots, ens fa especial 
il•lusió convidar-vos als que configuren 
l’ADN de la nostra celebració i que, per fi, 
tornarem a viure: la Passejada dels Oriols, 
la Cercavila de Festa Major, el Pregó, 
Bestieses, l’Ofici i l’Emmulassa’t, però 
també als concerts, la ballada de l’Esbart 
Català, la Diada Castellera, l’actuació 
dels Falcons, la Cercavila Infantil, les 
tronades i molts més. A més, us convidem 
a prendre part de la segona edició de la 
Ruta dels Atracaments, que l’any passat va 
tenir molt d’èxit i que en aquesta edició 
repetirem mentre recuperem els estimats 
i inigualables Atracaments.

Tampoc us podeu perdre les exposicions 
que hem preparat a La Casa dels 
Entremesos ni la representació del 
Retaule de Sant Josep Oriol, que enguany 
torna a realitzar-se, tot i que amb algunes 
diferències que el faran més especial 
encara.

Com sempre, només ens resta convidar-
vos a participar en tots els actes i esperar 
que us ho passeu molt bé amb tot el que 
us hem preparat.

Bona Festa Major!

Josep Lluís Esteras Gimeno
President de l’Associació d’Amics dels 

Gegants del Pi
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Mn. Lluís Ramis Juan
Rector de la Basílica de 

Santa Maria del Pi

Després de dos anys del seu esclat, 
seguim amb la pandèmia del coronavirus 
SARS-CoV-2 amb les seves diverses 
variants, i la impressió és que aquesta 
situació durarà però d’una altra manera. 
L’any passat posàvem la nostra esperança 
en les vacunes que tot i ser parcialment 
efectives, no solucionen del tot el 
problema. Ara han aparegut un parell 
de medicaments que sembla que poden 
prevenir el desenvolupament de casos 
greus; anem doncs millorant però no 
arriba encara al final. 

Per tant, en aquestes circumstàncies 
resulta difícil preveure en quina situació 
ens trobarem per a les festes de Sant 
Josep Oriol d’enguany: en plena ona o 
en baixa incidència, encara que sembla 
més aviat que serà la segona, per això 
no podem saber si hi haurà mesures de 
prevenció ni quines, la qual cosa pot 
limitar la nostra celebració.

Sigui quina sigui la situació, intentem 
participar en tot el que és pugui 
mantenint sempre el seny, sent prudents 
davant de la situació sanitària del  
moment.

Les festes del barri ens recorden que 
formem una unitat que va més enllà del 
mer territori perquè hi ha unes relacions 
i uns llaços que ens uneixen, i això és 
motiu de goig; per aquesta raó sempre 
són alegres, ens han d’aixecar els ànims 
i recordar-nos que val la pena compartir 
moltes de les coses que tenim en comú. 
Fer-ho al voltant de la figura de Sant Josep 
Oriol, un personatge que va marcar i 
encara marca el barri, és un motiu de joia 

per a mi, com a rector de la basílica de 
Santa Maria del Pi, on ell va exercir amb 
molta entrega el seu ministeri sacerdotal i 
on està enterrat.

Si haguéssim de destacar alguns trets 
del nostre sant patró, voldria destacar la 
seva dedicació als pobres i als malalts, 
i la seva disposició evangelitzadora. Els 
pobres i els malalts són dels col•lectius 
més indefensos; els primers, perquè 
no disposen de mitjans econòmics, els 
segons, perquè la manca de salut els posa 
en una situació de feblesa i de limitació 
davant de la vida normal, encara que hi ha 
malalties i malalties. 

Una forma de demostrar que som 
bons veïns seria tenir una particular 
preocupació per aquests dos col•lectius 
i manifestar-ho amb la nostra manera 
d’actuar, com ho va fer sant Josep Oriol.  

Us desitjo a tots i a totes unes bones 
Festes de Sant Josep Oriol, que siguin molt 
participades en la mesura del possible, 
que les vivim amb esperit de generositat i 
que el coronavirus ens deixi ja tranquils.
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Dissabte 19

    EL PREGÓ
TOC D’INICI I REPIC DE CAMPANES
10.30 h
Campanar de Santa Maria del Pi
Es podrà seguir des dels carrers i places 
del barri.
A càrrec dels Ministrers del Pi i de les 
Amigues i Amics del Campanar del Pi.

PREGÓ DE LES FESTES
11.00 h
Plaça del Pi
A càrrec del Sr. Fèlix Riera i Prado, gestor i 
docent d’indústries audiovisuals, culturals 
i editorials, exdirector de Catalunya Ràdio 
i d’Edicions 62.

Amb la presència del Sr. Jordi Rabassa, 
regidor del Districte de Ciutat Vella; 
el Sr. Josep Lluís Esteras, president de 
l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi; 
la Sra. Isabel Rodríguez, gerent de Barna 
Centre i el Sr. Lluís Ramis, rector de Santa 
Maria del Pi.
El Pregó serà traduït al llenguatge de 
signes.

Tot seguit,
REMEMBRANÇA DEL MIRACLE DE LES 
MONEDES DE SANT JOSEP ORIOL 
Recordarem un dels miracles més divertits 
i coneguts de Sant Josep Oriol.

L’ANUNCI DEL BALADRER
Amb els personatges del Retaule de Sant 
Josep Oriol, anunciant la representació 
que es farà al vespre.

BALLADA DELS QUATRE GEGANTS ORIGINALS 
DEL PI
En Mustafà, l’Elisenda, l’Oriol i la Laia 
faran el seu ball tradicional acompanyats 
pels Músics dels Gegants del Pi.

TRONADA D’INICI DE LES FESTES
Un esclat pirotècnic, des del campanar de 
Santa Maria del Pi, que convida tothom a 
la festa.

TRADICIONAL CERCAVILA ANUNCIADORA 
DE LES FESTES
Recorregut: Cardenal Casañas, Boqueria, 
Banys Nous, Palla, Pi, Portaferrissa, 
Petritxol i plaça del Pi.
Els Gegants petits originals del Pi realitzen 
una cercavila de benvinguda a les festes 
del barri. Vestits a la moda del segle 
XIX, avui surten les peces originals que 
anuncien l’arribada de la Festa Major.

CASTELLS
DIADA CASTELLERA
17.00 h
Plaça del Pi
Amb la participació dels Castellers de 
Barcelona i els Castellers de Cerdanyola.
Els Castells són obra Mestra del Patrimoni 
Oral i Immaterial de la Humanitat, 
declarats per la UNESCO.



TROBADA DE GEGANTS, CAPGROSSOS, BESTIARI I BALLS TRADICIONALS
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Diumenge 20Els convidats a Bestieses
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                BESTIESES: 
ELS CONVIDATS 

DEL LLEÓ I LA 
MULASSA

PLANTADA
9.00 h
Plaça de Sant Felip Neri
La convidada del Lleó de Barcelona és 
l’Àliga de Vilafranca del Penedès i la 
convidada de la Mulassa de Barcelona és 
l’Ovella de Castellví de la Marca.

CERCAVILA DE BENVINGUDA 
10.45 h
Recorregut: plaça de Sant Felip Neri, Sant 
Felip Neri, Sant Sever, Bisbe, plaça Nova, 
Boters, Pi, plaça de Sant Josep Oriol i 
plaça del Pi.
BALLADA 
11.15 h 
Basílica de Santa Maria del Pi
Amb el ball de les quatre figures.
Durant l’acte es podrà aconseguir una 
postal commemorativa, continuant amb el 
col·leccionable de postals de Bestieses.

CERCAVILA DE COMIAT
11.50 h
Recorregut: plaça del Pi, Cardenal 
Casañas, Rambla, Portaferrissa, Boters, 
plaça Nova, Bisbe, Pietat, Santa Clara i 
plaça del Rei.

L'OVELLA DE 
CASTELLVÍ DE LA 

MARCA
Estrenada l’any 2021, és una bèstia de 
protocol, tranquil·la i pacífica, obra del 

solsoní Pau Reig. Forma part del seguici 
de la població i surt per les diverses Festes 

Majors del municipi penedesenc.
S’anomena Tura i va acompanyada per 

una formació tradicional de sac de 
gemecs, flabiol i tarota.

L'ÀLIGA DE 
VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS
Documentada d’encà de la canonització 
de Sant Ramon de Penyafort de l’any 
1601, era propietat de la confraria de 
Sant Eloi i ocupava un lloc destacat en les 
processons. 
Cap a l’any 1882 va deixar de sortir per la 
Festa Major de Sant Fèlix a causa del seu 
mal estat de conservació i no va ser fins 
l’any 1926 que s’entrenà la figura actual, 
construïda per Mestres Cigala, l’agutzil de 
la Vila.

              EL DOCTOR 
PA I AIGUA 

ARRIBADA DEL LEGAT
19.00 h
Recorregut: plaça del Pi, Pi, Cucurulla, Pi i 
plaça del Pi
Teatralització de la Solemne Processó 
per donar la benvinguda al Legat arribat 
de Roma. Com cada any hi participen la 
Coronela i el Lleó i l’Àliga de Barcelona, 
entre d’altres.

EL RETAULE DE SANT JOSEP ORIOL
20.00 h
Basílica de Santa Maria del Pi
Drama sacre representat a càrrec de 
centenars de persones que, dalt de 
l’escenari i darrere les cortines, fan 
possible aquesta espectacular obra. Com 
cada any hi participen els Gegants petits 
originals del Pi, i també s’hi podran veure 
l’Àliga i el Lleó de la Ciutat.
Consulteu el programa a part.

Dissabte 19
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Dijous 24

XERRADA
LES DONES AL MÓN GEGANTER
20.00 h
La Casa dels Entremesos
No fa gaires anys que les dones s’han 
visibilitzat en el món geganter i la majoria 
de les colles encara no han tingut dones 
presidint l’associació o fent de caps de 
colla. I és que en molts casos, encara 
hi ha qui se sorprèn quan veu a noies 
portadores de gegants. A la xerrada de les 
Festes de Sant Josep Oriol 2022, volem 
posar sobre la taula el tema i reflexionar-
hi, donant veu a quatre geganteres 
vingudes de diverses poblacions.
A càrrec d’Agnès Bartolomé (Barcelona), 
Maria Hernández (Sitges), Clara Ràfols 
(Vilanova i la Geltrú) i Montserrat Silvestre 
(Badalona).
La Xerrada serà traduïda al llenguatge
de signes.
Adreça: plaça de les Beates, 2 (a la Sala 
d’Actes).

Dimecres 23

     DIADA DE SANT 
JOSEP ORIOL

REPIC DE CAMPANES
19.30 h
Campanar de Santa Maria del Pi
Es podrà sentir des de les places i carrers 
del voltant de la Basílica.
A càrrec dels Campaners del Pi. 

OFICI DE SANT JOSEP ORIOL
20.00 h
Basílica de Santa Maria del Pi
Amb la ballada dels quatre Gegants 
Originals del Pi en el moment de l’ofertori. 
Al finalitzar s’entonarà l’Stabat Mater de 
Felip Olivelles (segle XVII). Seguidament 
es cantaran els Goigs de Sant Josep Oriol 
amb la Capella de Música del Pi.
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     TARDA INFANTIL
CERCAVILA INFANTIL
18.00 h
Recorregut: plaça de Sant Josep Oriol, del 
Pi, Petritxol, Portaferrissa, Pi i plaça de 
Sant Josep Oriol.
Amb les escoles del barri i tot aquell que 
s’hi vulgui afegir amb el seu gegant o 
capgròs (amb inscripció prèvia).

CONTACONTES
19.00 h
Plaça de Sant Josep Oriol
Un rondallaire explicarà contes variats a la 
canalla.

        EMMULASSA'T
SORTIDA DE LA MULASSA 
21.30 h
Recorregut: plaça de Sant Josep Oriol, 
carrers Ave Maria, Banys Nous, Call, Sant 
Honorat, Sant Sever, Bisbe, plaça Nova, 
Boters, Pi i plaça de Sant Josep Oriol.
Acompanyada per la Marxing Band del 
Taller de Músics del Raval, la Mulassa de 
Barcelona farà una passejada festiva.

BALL FINAL
22.45 h
Plaça de Sant Josep Oriol
BALL DE FESTA MAJOR
23.00 h
Plaça de Sant Josep Oriol
Amb el DJ Jordi Sayol.

Dissabte 26

               ELS ORIOLS
RECEPCIÓ DELS CONVIDATS
11.15 h
Plaça de Sant Josep Oriol
Hi participen: l’Oriol, en Mustafà, en 
Mustafà petit i en Perot lo lladre del Pi, 
l’Hereu de la Casa de Caritat, el nan Cu-
cut, en Pippo i en Roc de la Plaça Nova, el 
Senyor Ramon del Raval, en Pere i en Pep 
de la Barceloneta, en Tinet i en Peret del 
Casc Antic, en Pere i l’Alfons de Sant Pere 
de les Puel·les, en Ferran de Sant Jaume 
i l’Emili i el Rei de la Màgia del carrer 
Princesa.

LA PASSEJADA DELS ORIOLS
11.45 h
Recorregut: carrer de la Palla, Banys Nous, 
Boqueria, Rambla, Portaferrissa, Pi i plaça 
de Sant Josep Oriol.
Tal com fan les gegantes a la Passejada de 
les Laies de Santa Eulàlia, avui és el torn 
dels gegants homes de Ciutat Vella.

OFRENA FLORAL
12.30 h
Plaça de Sant Josep Oriol
L’ofrena floral s’hissa fins l’estàtua del Sant 
per honorar-lo mentre els grallers toquen 
la popular tonada del Gegant del Pi.

ACTUACIÓ DE L’ESBART
13.00 h 
Plaça de Sant Josep Oriol
A càrrec de la secció infantil de l’Esbart 
Català de Dansaires.

ELS 
ATRACAMENTS

JOCS DE SANT JOSEP ORIOL
17.00 h
Plaça de Sant Josep Oriol
Podreu gaudir dels jocs per la canalla que 
han organitzat conjuntament: l’Esplai 
de Santa Maria del Pi, la Ludoteca de la 
Placeta del Pi, el Casal Infantil del Pati 
Llimona i els Geganters del Pi.

XOCOLATADA INFANTIL
18.00 h
Plaça de Sant Josep Oriol
ELS ATRACAMENTS D’EN PEROT LO LLADRE
18.15 h
Recorregut: carrers del Pi, Boters, 
Portaferrissa, Petritxol, Plaça del Pi, 
Cardenal Casañas, Boqueria, Banys Nous, 
Ave Maria i Plaça de Sant Josep Oriol.
En Perot lo lladre volta pels carrers del 
barri amb el propòsit de trobar aquelles 
botigues on s’amaguen els coneguts duros 
de xocolata i repartir-los entre els qui el 
vulgueu seguir. Ens hi acompanyeu?

BALL DE FESTA MAJOR
22.30 h
Plaça de Sant Josep Oriol
Ball de gralles amb Canya d’Or.

18
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Diumenge 27El convidat d’honor

Aquest gegant és el més 
espectacular de Catalunya. La figura 
representa les tres cares d’en Gerió, 
el mitològic gegant que va fundar la 
ciutat que porta el seu nom: Girona.
Per una banda, és el guerrer, armat 
amb la llança i l’escut. Per l’altra, el 
bover, que duu un bastó i té el puny 
alçat. La tercera vessant és la de 
l’arquitecte, que amb una paleta i 
un compàs, somriu satisfet.
En Gerió es va estrenar durant les 
Festes de Sant Narcís de l’any 2001 
i només ha sortit un cop de la seva 
ciutat. 
Degut a la seva alçada (4,43 m) i 
el seu pes (138 kg), és portat a la 
vegada per dos geganters de la 
Fal·lera Gironina. 
Per tot plegat, serà un honor tenir-lo 
a casa per Sant Josep Oriol.
Sigueu benvingut, Gerió!

      MATÍ DE FESTA 
MAJOR

MATINADES DE GRALLERS
8.00 h
Recorregut: plaça de Sant Josep Oriol, 
plaça del Pi, Cardenal Casañas, Boqueria, 
Rauric, Ferran, Banys Nous, Santa Eulàlia, 
Sant Sever, Sant Felip Neri, Montjuïc 
del Bisbe, Bisbe, plaça Nova, Boters, 
Portaferrissa, Petritxol i plaça del Pi.
Amb els Músics dels Grallers del Pi i els de 
les colles convidades.

XXVI TROBADA DE GEGANTS, CAPGROSSOS, 
BESTIARI I BALLS
10.00 h
Plaça de Sant Josep Oriol
Hi participen: Lleó i Mulassa de Barcelona, 
Gegantets Perot lo lladre, Mustafà i 
Elisenda petits, els quatre Gegants del Pi, i 
els convidats: Gegants de la Plaça Nova i 
Nan Cu-cut, de la Barceloneta, del Casc 
Antic, de Sant Jaume Apòstol, del Carrer 
de la Princesa, Lleó de Sabadell, Lleó i 
Bou de l’Hospitalet de Llobregat, Tossino 
i Verreta de Tàrrega, Ball de Cavallets i 
Gegants Pubills petits de Vic, Gegants 
del Corpus i Valencians de Badalona, 
Gegants Bojos i Xut del Carnaval de 
Solsona, Gegants, Cabeçuts i Cap-i-cossos 
de Sant Pere de Ribes, Ball de Bastons, 
Capgrossos, Dragolins i Gegants vells de 
Girona, Gegants Veguers i Mulasseta de 
Montblanc, Ball de Cercolets d’Igualada i 
el convidat d’honor: en Gerió de Girona.

DIADA FALCONERA
10.15 h
Plaça de Sant Josep Oriol
Els Falcons de Barcelona participen fent 
les seves originals figures.

MOSTRA DE BALLS
11.00 h
Plaça de Sant Josep Oriol
Amb alguns dels convidats.

CERCAVILA DE FESTA MAJOR
11.45 h
Recorregut: plaça de Sant Josep Oriol, 
Pi, Boters, plaça Nova, Bisbe, plaça de 
Sant Jaume, Ferran, La Rambla, Cardenal 
Casañas, plaça del Pi i plaça de Sant 
Josep Oriol.
Els carrers de Ciutat Vella s’omplen 
d’aquesta multitudinària trobada.

BALLS FINALS
13.30 h
Plaça de Sant Josep Oriol
Amb el ball del convidat d’honor, el Ball 
dels Gegants del Pi i el ball conjunt final.

              FI DE FESTA
TRONADA
20.00 h
Campanar de Santa Maria del Pi
Es podrà veure des de les places i carrers 
del voltant de la Basílica.
A càrrec de la Pirotècnia Estalella.

EL GERIÓ DE GIRONA
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Activitats paral·leles

EXPOSICIÓ “LA TOILETTE DELS GEGANTS 
DEL PI”
Del 10 de febrer al 3 d’abril
La Casa dels Entremesos
L’any passat els Gegants del Pi van 
estrenar vestits nous. Ara, es disposen a 
ensenyar-nos tot el seu fons d’armari en 
aquesta exposició que repassa la història 
dels vestits de l’Oriol, la Laia, l’Elisenda i 
en Mustafà d’ençà que es van recuperar 
l’any 1960 i fins avui. 

EXPOSICIÓ DEL CONCURS DE CARTELLS DE 
LES FESTES DE SANT JOSEP ORIOL
Del 9 de febrer al 3 d’abril
La Casa dels Entremesos
Un any més, el cartell de les Festes s’ha 
triat a partir d’un concurs popular amb 
un jurat format per veïns i entitats del 
barri. En aquesta ocasió s’ha batut un nou 
rècord en el nombre de participants: més 
de 20 obres presentades.

LA RUTA DELS ATRACAMENTS
Del 12 al 25 de març
Barri del Pi
En Perot lo lladre ha programat una ruta 
per atracar les botigues del barri. Al llarg 
dels dies que durarà l’activitat, podreu fer 
el recorregut i descobrir els secrets de la 
seva vida. El joc començarà a La Casa dels 
Entremesos amb la recollida del passaport 
que us hauran de segellar a les diverses 
botigues, mentre us entreguen el botí.
Al final, si seguiu les pistes, descobrireu 
en quina botiga s’amaga en Perot i us 
endureu un regalet!

EL JOC DE SANT JOSEP ORIOL
Del 19 al 27 de març
Barri Gòtic
Una de les novetats d’enguany és la 
celebració d’aquest joc de preguntes al 
carrer, amb una trentena de preguntes 
que us portaran a recórrer els carrers 
del Gòtic tot descobrint detalls del barri, 
de les festes i de la vida del sant que 
fins ara us havien passat desapercebuts. 
La gimcana comença a La Casa dels 
Entremesos.
Ho organitza: La Casa dels Entremesos.

COCURS D’INSTAGRAM 
#concursSJO22
Del 12 al 27 de març se celebrarà el 
concurs d’Instagram de les Festes.
Penja una foto amb l’etiqueta 
#concursSJO22 i participa-hi!
Consulta’n les bases a: 
www.gegantsdelpi.cat

EMPAL·LIADA DEL CAMPANAR DEL PI
Del 19 al 27 de març
Campanar de Santa Maria del Pi.
Durant la celebració de les Festes, tindrà 
lloc l’empal·liada del Campanar del Pi, un 
fet recuperat pels recentment ressorgits 
Campaners del Pi. El Campanar de Santa 
Maria del Pi havia estat el més festiu 
de la ciutat amb focs, música,... i amb 
aquesta idea es recupera la decoració del 
Campanar integrant-lo a la festa. 

HO ORGANITZA:
• Associació d’Amics dels Gegants del Pi.

HI COL·LABOREN:
• Agrupació del Bestiari Festiu i Popular
de Catalunya.
• Agrupament Esplai de Santa Maria del
Pi.
• Arxiconfraria de la Puríssima Sang.
• Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi.
• Associació d’Amigues i Amics del
Campanar de Santa Maria del Pi.
• Associació del Retaule de Sant Josep
Oriol.
• Associació de pintors de les places de
Sant Josep Oriol i Pi.
• Barna Centre.
• Casal Infantil Pati Llimona.
• Coordinadora de Colles Geganteres de
Barcelona.
• Esbart Català de Dansaires.
• Falcons de Barcelona.
• Flors Carolina.
• Gremi de Revenedors de Barcelona.
• Joieria Baloo.
• Ludoteca del Pi.

AMB EL SUPORT DE

TEXTOS
• Nico Alonso.

MAQUETACIÓ
• Joana Olivés.

IMPRESSIÓ
• Cromotip.

FOTOGRAFIES
• Arxiu Badal.
• Arxiu Ferragut.
• Nico Alonso.
• Josep Miñana.
• Entitats participants.

CONTACTES AMB COMERCIANTS
• Josep Lluís Badal.
• Abel Bonet.
• Miquel Carner.
• Marta Forniés.
• Sergi Mosquera.




