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EL CARTELL

Enguany el jurat del concurs del 
cartell ha triat l’obra de Germán 
García-Salmones López. El cartell 
té com a protagonistes dos infants 
que en comptes de disfressar-se de 
superherois o pirates, es disfressen 
d’uns personatges molt estimats i 
emblemàtics: en Mustafà i l’Elisenda. 
I el Lleó i la Mulassa, o també unes 
mascotes disfressades d’ells…





5

SALUTACIÓ DEL REGIDOR DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

Puntuals com la primavera, arriben les 
Festes de Sant Josep Oriol!

Un any més els carrers i places del barri 
del Pi viuran la celebració més popular, 
la que més agrada a petits i grans, la més 
veïnal i participativa.  

Durant aquests dies es reviurà el record 
del Doctor Pa i Aigua, que la tradició ens 
diu que va destacar per la seva dedicació a 
les persones malaltes i humils, i gaudirem 
dels actes que tots i totes esperem, 
els Atracaments d’en Perot lo lladre, la 
representació del miracle de les monedes 
o la trobada de gegants, amb la Mulassa i 
els Gegants del Pi al capdavant.  

Les Festes de Sant Josep Oriol tenen 
el valor d’haver sabut mantenir viva 
la història del barri a través d’uns 
personatges que el veïnat ha fet seus i que 
s’han recuperat per a la cultura popular.

Jordi Rabassa i Massons
Regidor del Districte de Ciutat Vella

Aquests dies veurem l’estima que els 
veïns i veïnes senten pel seu barri i com 
s’expressa el compromís pel seu present 
i el seu futur.  A través de la festa, el barri 
del Pi se’ns mostra ple de vitalitat, amb un 
teixit veïnal i comercial arrelat i actiu.

És molt important que en un barri 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.

Moltes felicitats a l’Associació d’Amics 
dels Gegants del Pi per tants anys de 
compromís i dedicació al barri i per fer 
possible que any rere any compartim 
aquests dies de festa i alegria!





SALUTACIÓ DEL PRESIDENT DELS GEGANTS DEL PI
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Un any més arriba la primavera i, per tant, 
ens hem posat a treballar amb la il·lusió 
de sempre per celebrar al nostre barri i a 
la nostra ciutat les Festes de Sant Josep 
Oriol. Això implica que la nostra associació 
ha tornat a demanar la participació del 
veïnat i dels comerços per tal d’unir 
esforços i realitzar-les el més maques 
possible. 
Com sempre, han estat moltes hores 
de feina per part de la colla i d’altres 
persones implicades en l’organització 
d’aquest programa tradicional i divers 
que pretén teixir vincles al barri i donar a 
conèixer la diversitat de la nostra cultura.  
Per tot plegat, volem agrair la implicació 
de totes les associacions de veïns i 
comerciants, el districte, la Basílica de 
Santa Maria del Pi, les coordinadores i 
les entitats que aporten el seu granet de 
sorra per poder participar en la nostra 
festa. Esperem que ens puguem retrobar, 
que ens acompanyeu i gaudiu de totes les 
activitats programades.
Enguany comencem el dissabte 18 de 
març i ens allargarem fins el diumenge 
26, amb una activitat prèvia que es farà el 
divendres 17 a la Casa dels Entremesos. 
Serà la presentació del conte Els Gegants 
del Pi. L’origen de la cançó, una publicació 
per a tota la família que esperem que faci 
les delícies dels més menuts. 

No us perdeu cap dels actes però 
especialment els que es fan dins de la 
Basílica: la representació del Retaule 
de Sant Josep Oriol (dissabte 18), els 
balls excepcionals de l’Àliga de Mataró 
i les Mulasses de Vilanova i la Geltrú 
(diumenge 19) i l’Ofici de Festa Major 
amb la ballada dels Gegants originals del 
Pi en el moment de l’ofertori (dijous 23, 
festivitat de Sant Josep Oriol).
Però la festa, evidentment, també es 
viurà al carrer. I un fet que ens fa especial 
il·lusió és la visita que ens faran els 
Gegants de Tafalla (Navarra) i que podreu 
veure en lluïment el dissabte 25 amb una 
mostra especial dels seus balls propis. 
També en podrem gaudir a la Cercavila de 
Festa Major de l’endemà, junt a tots els 
convidats d’aquesta edició.
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





SALUTACIÓ DEL RECTOR DE SANTA MARIA DEL PI
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Mn. Lluís Ramis Juan
Rector de la Basílica de 

Santa Maria del Pi i de Sant Jaume

Un any més encetem unes noves 
Festes de Sant Josep Oriol que són tan 
apreciades pel nostre barri. I cada any, 
encara que puguin semblar iguals, són 
diferents. Són diferents pel context i 
circumstàncies en les quals ens trobem; 
així, aquest any, sense les limitacions de la 
pandèmia del coronavirus (encara que el 
virus hi és però amb quadres clínics més 
lleus i més controlables), ara ens trobem 
amb una situació econòmica complicada 
degut a la inflació provocada per la guerra 
a Ucraïna i les seves conseqüències. Però 
no podem oblidar que és molt més greu 
el que estan patint els ucraïnesos amb 
aquesta totalment injusta agressió russa. 
Total, que quan no és una cosa, és una 
altra.

També són diferents perquè hi ha 
hagut canvis i novetats en algunes de 
les activitats, els grups convidats són 
uns altres,... i perquè tots els que hi 
participem anem canviant. 

Des de la parròquia de Santa Maria del Pi 
i de Sant Jaume, doncs ara la parròquia 
veïna del carrer de Ferran està fusionada a 
la nostra amb aquesta nova denominació, 
us saludo i animo a viure aquestes festes 
amb esperit ciutadà. Que siguin un 
moment de trobada i de gaudi, tant dels 
petits amb els actes pensats per a ells, 
com dels que no ho som tant però que 
encara gaudim de l’infant que tenim dins 
nostre, com dels actes pensats més pels 
adults. 

Que el testimoni de Sant Josep Oriol, el 
seu lliurament als altres, especialment als 
malalts i als pobres, ens sigui un exemple 
de com comportar-nos durant les festes i 
també durant la resta de l´any. 

Bona Festa!
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Divendres 17

                      PRESENTACIÓ
EL CONTE “ELS GEGANTS DEL PI. L’ORIGEN 
DE LA CANÇÓ”
18.00 h
La Casa dels Entremesos
Coneixes la veritable història de la cançó 
del Gegant del Pi? Sabies que neix al 
segle XVIII i que parla d’una reforma de la 
Rambla? Descobreix-ho gràcies al conte 
Els Gegants del Pi. L’origen de la cançó, 
una aventura amb una colla de cinc amics 
que s’endinsen en la història de Barcelona 
i de les seves tradicions. 

El conte, editat per l’Associació d’Amics 
dels Gegants del Pi i El Cep i la Nansa, 
compta amb personatges de l’època com 
el Baró de Maldà o un simpàtic flabiolaire 
que ha perdut l’instrument. 

El text ha anat a càrrec de diversos 
membres de l’associació (Nico Alonso, 
Laura Anton, Pau Garcia i Roger Herrera), 
amb il·lustracions de Sebastià Serra.

La presentació comptarà amb la presència 
dels autors del text i l’il·lustrador.

El conte es posarà a la venda el mateix dia, 
a un preu de 16 € i es podrà aconseguir 
a La Casa dels Entremesos i en qualsevol 
llibreria del país. 

L’edició ha comptat amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya.

Adreça: plaça de les Beates, 2 (a la Sala 
d’Actes).
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Dissabte 18

                                  EL PREGÓ
TOC D’INICI
10.30 h
Plaça del Pi
Anunci de l’inici de les Festes a càrrec dels 
Ministrers del Pi.

PREGÓ DE LES FESTES
11.00 h
Plaça del Pi
A càrrec del Sr. Joan Anton Maragall, 
director de la Sala Parés del carrer de 
Petritxol i veí del barri.
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 a la llengua de 
signes catalana.

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 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.
A càrrec de la Pirotècnia Estalella.

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, de Cerdanyola del Vallès i la 
Jove de Barcelona.
Els Castells són obra Mestra del Patrimoni 
Oral i Immaterial de la Humanitat, 
declarats per la UNESCO.



CERCAVILA DE FESTA MAJOR 2023





LES CONVIDADES A BESTIESES
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MULASSES DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ

L’any 1629 ja es té constància de 
l’existència de la Mulassa de Vilanova, un 
element ferotge que va deixar de llançar 

foc a finals del segle XVIII i es va convertir 
en una figura juganera. Desapareguda 
amb l’esclat de la Guerra Civil mentre 
viatjava a Barcelona, l’any 1947 es va 

construir de nou.
L’any 1955 s’estrena la Presumida (que pot 

moure una orella) i el 1984 la Cabreta, la 
més menuda. Totes tres es poden veure 

per Festa Major i per Sant Antoni.

               ÀLIGA DE MATARÓ
L’Àliga de Mataró es troba documentada 
d’ençà de l’any 1601 com una peça 
institucional i protocol·lària. L’any 1799 ja 
participa a la processó de Les Santes però 
pocs anys després desapareix.
Recuperada l’any 1987, és obra de Manel 
Casserras i es pot veure dansar per Les 
Santes i per Sant Simó. El seu ball és una 
melodia provinent de l’arxiu de l’Abadia de 
Montserrat.
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Diumenge 19

                            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 Mataró i les convidades de la 
Mulassa de Barcelona són les Mulasses de 
Vilanova i la Geltrú.

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 figures.
Durant l’acte es podrà aconseguir una 
postal commemorativa, continuant amb el 
col·leccionable de postals de Bestieses.

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

       EL DOCTOR PA I AIGUA
ARRIBADA DEL LEGAT
19:00 h
Recorregut poble: plaça del Pi, Pi, Palla, 
plaça Nova, Boters i Cucurulla
Recorregut processó: plaça del Pi, Pi, 
Cucurulla
Recorregut conjunt: Cucurulla, Pi, plaça 
del Pi
Teatralització de la Solemne Processó per 
donar la benvinguda al Legat arribat de 
Roma. Amb la participació de la Mulassa 
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. Hi 
participen els Gegants petits originals del 
Pi i la Mulassa de Barcelona.
Consulteu el programa a part.

Dissabte 18



La botiga de Nadal, 
us dona ara també 
la benvinguda  

amb una atractiva 
col·lecció de 

decoracions per  
a la Pasqua. 
Us esperem al 
Carrer dels  

Banys Nous 15!
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Dijous 23

                                     DIADA
TOC SOLEMNE 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). Al final es 
cantarà l’Himne de Sant Josep Oriol, de 
Josep Masvidal (1909).

BENEDICCIÓ DE LES CAMPANES
12:00 h
Basílica de Santa Maria del Pi
Les campanes que formaven part de 
l’Hotel 1 de la plaça d’Espanya, construït 
amb motiu de l’Exposició Universal 
del 1929, passaran a formar part del 
campanar del Pi gràcies a un conveni 
signat entre l’Ajuntament i l’Associació 
d’Amigues i Amics del Campanar del Pi. 
Durant els dies previs es podran visitar a 
la Basílica i a la tarda pujaran al campanar 
en una diada festiva a la qual es convida a 
tota la ciutadania.

Diumenge 19

SABIES QUÈ...?

Aquest any i 
el vinent se 
celebren els 600 
anys de gegants 
a Barcelona, 
documentats 
des del 1424. 
Per això es 
duran a terme 
diverses activitats i s’ha presentat un 
logotip que ens acompanyarà durant tot 
l’aniversari. Trobareu tota la informació 
a gegantsbcn.cat. 
Per molts anys més!



“Un concepto innovador pensado para que el comensal 
disfrute y pruebe las diferentes intensidades y sabores. 
Materia prima de primera calidad en un ambiente acogedor
y con un excelente servicio.”

    Plaça de Sant Josep Oriol, 4, 08002 Barcelona

@bar.mono
�.barmono.es
936 84 62 04
hola@barmono.es

C/ Cecs de la Boqueria, 4



Divendres 24

                  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.
Els contes seran traduïts a la llengua 
de signes catalana.

                    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.
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MONEDES DE SANT JOSEP ORIOL

INGREDIENTS: sucre, mantega de cacau, 
llet en pols, pasta de cacau, llet en pols 
desnatada, emulgent (lecitina de soja) 
i aroma. Cacau 30% mínim. Al·lèrgens: 
conté llet i soja.
Pot contenir traces de fruits de closca i 
cacauets. 
Produïdes per Xocolates Simón Coll.
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Dissabte 25

                           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.

MOSTRA DE BALLS DELS GEGANTS DE 
TAFALLA
20:30
Plaça de Sant Josep Oriol
BALL DE FESTA MAJOR
22.30 h
Plaça de Sant Josep Oriol
Ball de gralles amb el grup Canya d’Or.
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ELS CONVIDATS D’HONOR

L’any 1919 l’Ajuntament de Tafalla encarregava quatre gegants a l’empresa Losada & 
Cía de Madrid: una parella de Reis, el Negre i el Xinès. 

Durant la segona república, els Reis van perdre les seves corones, que recuperaren 
a principis dels anys quaranta. L’any 1981 s’estrenen la Negra i la Xinesa, obra de 
l’empresa Aragonesa de Fiestas, alhora que es fan les rèpliques de les quatre figures 
antigues. L’any 2019, aprofitant el centenari de les figures, es decideix fer unes noves 
rèpliques dels sis gegants. En aquest cas, els nous caps són elaborats per Eskuartean 
Imaginería Festiva. 

Una de les singularitats d’aquestes figures és la mobilitat dels seus braços, a més de 
la seva espectacular forma de ballar. Tradicionalment, surten per Sant Sebastià (20 de 
gener), per Carnaval i per les festes patronals en honor a l’Assumpció i Sant Sebastià (a 
l’agost). Només surten de la seva ciutat en ocasions extraordinàries, per la qual cosa és 
un honor poder-los acollir a Barcelona.

                               ELS GEGANTS DE TAFALLA(NAVARRA
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Diumenge 26

    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 del Pi i els de les colles 
convidades.

XXVII TROBADA DE GEGANTS, CAPGROSSOS, 
BESTIARI I BALLS TRADICIONALS
10.00 h
Plaça de Sant Josep Oriol
Hi participen: Lleó de Barcelona, Mulassa 
de Barcelona, gegantons infantils del 
Pi, Perot lo lladre del Pi, Gegants del Pi, 
Àliga petita de Reus, Gegants de la Plaça 
Nova, del Carrer del Vallespir, Tarasca de 
Barcelona, Gegants de Sant Pere de les 
Puel·les, de Sant Jaume, del Carrer de la 
Princesa, de la Merceria de Tarragona, Ball 
de Cavallets de Tàrrega, Gegants Tararots 
de Tàrrega, vells de Palamós, Capgrossos 
de Premià de Mar, Ball de Bastons de 
l’Arboç, Gegants d’Ascó, de Sant Medir, 
i els convidats d’Honor: els Gegants de 
Tafalla (Navarra)

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

MOSTRA DE BALLS
11.15 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 dels convidats d’honor, el Ball 
dels Gegants del Pi i el ball conjunt final.

                          FI DE FESTA
TRONADA
13.45 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.
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Activitats paral·leles

EXPOSICIÓ DEL CONCURS DE CARTELLS DE 
LES FESTES DE SANT JOSEP ORIOL
A partir del 7 de març
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’han presentat 15 
obres.

LA RUTA DELS ATRACAMENTS
De l’11 al 24 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 18 al 26 de març
Barri Gòtic
Joc enigmàtic, 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 i aquells que aconsegueixin 
descobrir l’enigma tindran un petit 
obsequi.
Ho organitza: Federació d’Entitats de 
Cultura Popular i Tradicional de Barcelona 
Vella.

CONCURS D’INSTAGRAM 
#concursSJO23
Del 17 al 29 de març se celebrarà el 
concurs d’Instagram de les Festes.
Penja una foto amb l’etiqueta 
#concursSJO23 i participa-hi!
Consulta’n les bases a: 
www.gegantsdelpi.cat



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
• Hotel El Jardí
• Joieria Baloo
• Línia Cultural Rambles
• Ludoteca del Pi
• Ràdio Rambles

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:
• Nico Alonso
• Laura Anton
• Josep Lluís Badal
• Ricard Bonfill
• Miquel Carner
• Marta Forniés
• Toni Lucena
• Enric Peñalver

FESTA MAJOR ADHERIDA A:




