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Benvolgudes i benvolguts,
La Mare de Déu d’agost ens torna a visitar 
un estiu més, i això vol dir que ja podem 
tornar a celebrar i gaudir, com cada any, de 
la Festa Major de la Vila de Gràcia.
Quan parlem del barri gairebé ho fem 
sempre de forma positiva. Fa poques set-
manes l’alcalde Trias va inaugurar l’Espai 
Albert Musons, la nova llar dels Castel-
lers de la Vila de Gràcia i de la Fundació 
Festa Major de Gràcia. I hem de felicitar 
l’equip de bàsquet masculí dels Lluïsos de 
Gràcia, que enguany ha ascendit a la Lli-
ga EBA i que es converteix en el segon 
equip de la ciutat.
Aquesta és només una petita mostra del 
dinamisme i l’empenta del barri, de les 
entitats i de les persones que en formen 

part. Qui, sinó, és capaç de passar-se ho-
res i hores retallant, enganxant i pintant 
tota mena de materials per a engalanar 
els carrers i lluir-los ben cofois els dies de 
la festa?
La fama i la notorietat de la festa creix i 
tras passa fronteres any rere any. Graciencs, 
barcelonins, catalans i ciutadans d’arreu del 
món s’atansen aquests dies als carrers i 
places de la vila per a gaudir de la gresca, 
la gatzara, els balls, els àpats i els guarni-
ments. Tothom hi és convidat i tothom tro-
ba el seu moment per esbargir-se una mica 
de les preocupacions quotidianes.
Vull desitjar una molt bona Festa Major de 
la Vila de Gràcia a totes les persones que 
hi participen, i que la festa sigui un exemple 
de convivència, de civisme i de respecte.

Cada mes d’agost arriba puntual a la cita 
la Festa Major de Gràcia, una de les més 
populars de Catalunya que omple de 
gent d’aquí i d’arreu tots els racons de la 
vila. A l’atractiu innegable del barri, amb 
les seves places i els seus carrers plens 
d’història, s’hi suma una nodrida oferta 
d’actes i activitats pensats per a tots els 
públics, per gaudir en família i en la millor 
companyia.
Sens dubte, l’al·licient més preuat és el tra-
dicional concurs de guarniment de carrers 
que es remunta a mitjans del segle XIX. 
En els últims anys també han arrelat altres 
iniciatives com el concurs de guarniments 
de balcons i portalades, una tradició recu-

perada -com sempre amb encert- per la 
Fundació Festa Major de Gràcia.
El treball anònim dels veïns i les veïnes de 
Gràcia, autèntics protagonistes de la Fes-
ta, ens regala cada estiu veritables obres 
d’art efímer, que transformen l’espai públic 
en diversitat de fantasies urbanes i paisat-
ges fantàstics. Un espectacle d’imaginació, 
esforç, treball en equip i dedicació altruista 
que mereix tot el reconeixement.
Desitjo que gaudiu molt de l’àmplia ofer-
ta que us espera i que hi participeu activa-
ment en pau i alegria. Jo mateix, espero 
poder compartir amb tots vosaltres alguns 
d’aquests moments màgics, un any més.
Bona Festa Major!

La tradició de la Festa Major de Gràcia es 
remunta a les primeres dècades del segle 
XIX i constitueix un dels esdeveniments 
festius més populars dels que se celebren 
a la capital catalana. Un esclat que s’ha 
mantingut molt viu al llarg dels anys i que 
cada mes d’agost esdevé una cita ineludi-
ble per als graciencs i les gracienques i per 
als seus nombrosos visitants.
Gràcia esdevé de nou sinònim de festa, 
de creativitat, de fraternitat. L’energia i 
l’entusiasme que traspuen els dies i les nits 
de Festa Major se’ns encomanen mitjan-
çant els carrers guarnits i tot un seguit de 

propostes que converteixen aquest esde-
veniment en una expressió genuïna dels 
valors democràtics de la cultura.
Em plau felicitar la Fundació Festa Ma-
jor de Gràcia –distingida enguany amb 
la Creu de Sant Jordi-, les associacions 
de veïns i totes les persones que contri-
bueixen a què la vostra festa sigui habi-
tualment un èxit renovat i un referent de 
participació, de convivència i de ciutada-
nia. Un patrimoni col·lectiu en el qual es 
condensa la trajectòria d’una antiga vila 
del pla de Barcelona que viu la memòria 
del passat i s’obre al futur.

Artur Mas
President de la Generalitat

de Catalunya

Josep Lluís Cleries
Conseller de Benestar Social i Família

Ferran Mascarell
Conseller de Cultura
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Un any més, els graciencs i les gracien-
ques engalanaran, al bell mig de l’estiu, 
els balcons i portalades dels seus carrers i 
places, fent d’aquest espectacle una festa 
oberta a la resta de barcelonins i barce-
lonines, així com als visitants que aprofi-
taran aquests dies per conèixer la nostra 
ciutat.
Rebem-los amb el nostre tarannà acolli-
dor i gaudim intensament d’aquests dies 
de festa, amb respecte pels guarniments 
i el descans dels veïns i veïnes de la Vila 
de Gràcia.
El treball dut a terme durant tot l’any per 
la Fundació Festa Major de Gràcia és un 

magnífic exemple de com amb compro-
mís, esperit de superació i treball en equip, 
podrem superar plegats molts dels reptes 
que tenim per davant.
Vull aprofitar aquesta ocasió per fer arri-
bar als amics i amigues de la Fundació la 
meva felicitació per la merescuda conces-
sió de la Creu de Sant Jordi de la Gene-
ralitat de Catalunya.
Us desitjo a totes i a tots que la Festa Ma-
jor de Gràcia esdevingui, un any més, un 
esclat d’alegria i participació, i que el ci-
visme i la convivència presideixin totes i 
cadascuna de les seves activitats.
Bona Festa Major!

Estimats graciencs i gracienques,
És un honor saludar-vos amb motiu de 
la Festa Major de Gràcia. Una festa que, 
com cada estiu, omple de joia i alegria els 
carrers i places de la nostra Vila.
La perseverança, l’esforç, i el treball en 
equip que hi ha darrere dels guarniments, 
constitueix un bon exemple de la nostra 
manera de ser i fer. 
Sense renunciar a la nostra identitat, els 
propers dies acollirem, amb esperit obert 
i integrador, gent vinguda d’arreu. Un any 
més tenim el dret a fruir d’aquesta festa, 

però també tenim el deure de fer-ho amb 
civisme i respecte envers els guarnits i la 
resta de persones.
En uns moments com els actuals, no po-
dem oblidar aquells que tenen més difi-
cultats. Per això, us emplaço a atansar-vos 
a l’Espai de la Solidaritat, i a implicar-vos 
amb les activitats que s’hi duran a terme.
Unes activitats que reflecteixen el treball 
de la Fundació Festa Major, a qui vull fe-
licitar per la concessió enguany, del tot 
merescuda, de la Creu de Sant Jordi.
Bona Festa Major a totes i a tots!

Gracienques i graciencs,
Un any més arriba la Festa Major de Grà-
cia, segurament l’esdeveniment de l’any 
més esperat per a tothom.
Vivim moments complicats que estan 
afectant la nostra vida quotidiana però 
aquests dies de Festa Major ens conviden 
a fer un parèntesi en les preocupacions i 
gaudir de la nostra festa.
Gràcia és, sens dubte, una vila amb una 
llarga tradició, que s’ha anat transformant 
amb els segles, però conservant la prò-
pia identitat i mantenint els llaços frater-

nals entre la ciutadania. Una identitat que 
es veu reforçada i reivindicada amb tota 
l’organització de la Festa Major fruit del 
compromís de la Fundació Festa Major, 
les entitats i les associacions i de veïns i 
veïnes de Gràcia.
El programa d’enguany és ampli i divers, 
una varietat d’activitats que tothom tro-
barà alguna proposta del seu gust i en el 
que el respecte als guarnits i la bona con-
vivència han de ser els protagonistes.
Amb els meus millor desitjos, Molta bona 
Festa Major!

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona

Maite Fandos
Regidora del Districte de Gràcia

Elsa Blasco
Presidenta del Districte de Gràcia
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Veïnes i veïns, amigues i amics de la Fes-
ta Major,
En un any ple de dificultats ens dispo-
sem a donar el tret d’inici a la nostra pre-
uada festa, la que neix de la senzillesa i 
saviesa veïnal i que se’ns mostra esplen-
dorosa i majestuosa malgrat mancances 
pressupostaries.
Obrim els nostres braços a totes aque-
lles persones que en aquesta voràgine 
de despropòsits a la que ens han abocat 
intencionadament ho estan passant ma-
lament. Regalem-los somriures, fraterni-
tat, amistat, participació, fem-los còm-
plices de la nostra alegria i de la nostra 
solidaritat.
Malgrat les angoixes, la Festa Major 
continua a pas ferm abraçant reconei-
xements. Enguany varem rebre una de 
les distincions més importants del país, 
la Creu de Sant Jordi que ens honora i 
estimula a seguir lluitant i millorant. Un 
reconeixement que ens ha tocat recollir-
lo a nosaltres però que és un premi a una 
trajectòria i a totes les persones que des 
dels diferents àmbits socials i culturals de 
la Vila han aportat des de la discreció i el 
treball anònim el seu gra de sorra a reali-

tats transitòries i efímeres però que per-
duren en els records i els sentiments.
També gaudirem d’un nou local, el re-
centment inaugurat Espai Musons, que 
ens permetrà créixer com a entitat i fer-
nos més visibles en totes les activitats 
culturals i socials que desenvolupem al 
llarg de l’any. Moltes gràcies a les Admi-
nistracions i persones que han confiat i 
confien en nosaltres.
Nosaltres continuem construint la Festa 
Major de totes i tots abraçant diversos 
àmbits i pensant sempre en les persones. 
Noves mesures en l’accessibilitat i mobi-
litat, col·laboració amb Càritas i el res-
pecte i el manteniment de la qualitat en 
els guarniments dels carrers i places així 
com les seves programacions són petits 
detalls pensant en vosaltres. Volem que 
us trobeu a gust en qualsevol franja ho-
rària i que gaudiu del que us oferim, que 
participeu, que sigueu part activa de la 
festa, de la vostra, la dels veïns i veïnes 
de Gràcia.
Contra totes les penúries i dificultats pre-
neu-vos una bona dosi de Festa Major.
Com cada any l’hem fet per a vosaltres. 
Salut i Festa.

Ricard Estruch
President de la Fundació Festa Major 

de Gràcia
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Punts d’InformacIó
Durant la festa Major s’articularan dos 
punts d’informació

fundació festa major de Gràcia
Carrer Igualada, 10.
Telèfon: 93 459 30 80 / Fax: 93 207 63 80
Correu e.: info@festamajordegracia.cat 
www.festamajordegracia.cat
Del 6 al 12 d’agost
Matí: de 10.00 a 13.00 h.
Tarda: de 17.00 a 21.00 h.
Del 13 al 21 d’agost
De 10.00 h a 22.00 h.

Espai albert musons
Carrer Alzina, 9
Del 14 al 21 d’agost
Matí: d’11.00 a 14.00 h.
Tarda: de 17.00 a 22.00 h.

 Ràdio Gràcia a la Festa 107.7 FM, 
Retransmissió del Pregó de Festa Major i 
emissió diària en directe de 10 a 14 hores 
des de la Seu del Districte.

 Gràcia Televisió, Telegràcia i Gra
ciamon, faran un seguiment de la Festa.

Edita: Fundació Festa Major de Gràcia
 c. Igualada, 10. Tel. 93 459 30 80
 www.festamajordegracia.cat

Produeix: DeBarris, sccl
 c. La Perla, 31, bxs. Tel. 93 217 44 10
 www.debarris.com

Imprimeix: Indugraf Offset, SA

D.L.: B-24.534-2012
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Entrevista a Esteve Camps 
i Sala, pregoner de la Festa 
Major de Gràcia 2012
L’Esteve Camps i Sala, president delegat de la Junta Constructora del Patronat 
de la Sagrada Família i exdirectiu de diferents entitats de Gràcia durant molts 
anys, ha estat escollit per la Fundació Festa Major de Gràcia com a pregoner de 
la Festa Major de Gràcia 2012.

| Per Josep Maria Contel |

Que li ha semblat ser escollit com a 
pregoner de la Festa Major?
Una sorpresa molt gran ja que mai m’havia 
passat pel cap ser el pregoner de la festa. I 
també una satisfacció saber que he estat es-
collit per unanimitat pels membres del G6.

Quins son els seus records de la festa?
Les meves primeres vivències són de la 
Riera de Sant Miquel, on vaig viure fins 
que em vaig casar. Uns moments en els 
quals els veïns cada vespre anaven fent 

els diferents elements que configurarien 
el guarniment del carrer.

Parli’m de la seva implicació a la festa?
De jovenet com a veí i membre de la fes-
ta del meu carrer, després quan Riera Sant 
Miquel va deixar de guarnir, una bona part 
dels seus membres van fundar del Cercle 
Filatèlic de Gràcia, que cada any durant la 
Festa Major organitzaven una exposició…

Si…
Després en el Centre Moral organitzant 
el Saló nacional de fotografia artística en 

blanc i negre que se celebrava durant la 
Festa Major: En el Taller d’Història en l’or-
ganització de la primera exposició foto-
gràfica de la Festa Major i també vaig ser 
membre de la junta de la Federació de 
carrers de la Festa Major i inclús jurat dels 
carrers guarnits.

Després de tota aquesta vinculació amb 
la festa pensa seguir col·laboranthi?
Sempre, mentre tingui salut seguiré col-
laborant en tot el que em sigui possible 
amb la vila de Gràcia, que és on em sen-
to lligat.
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Entrevista a Marc Sala 
Castillo, autor del cartell de
la Festa Major de Gràcia 2012
El dissenyador gràfic Marc Sala Castillo, veí de Sant Gervasi, de trenta dos anys, 
va ser el guanyador del 19è Concurs del cartell de la Festa Major de Gràcia 2012, 
organitzat per la Fundació Festa Major de Gràcia.

| Per Josep Maria Contel |

Com definiria el seu cartell?
Buscant la tradició, però alhora cercant el 
dinamisme i els colors de la festa.

Com va sorgir l’idea?
Sóc dissenyador gràfic i m’agrada molt 
la tipografia i em semblaven aquests uns 
bons elements que podia incorporar al 
cartell, ja que són l’essència de la festa.

Aquests elements es veuen o s’han de 
buscar?
Són la festa en si, el dinamisme, els co-

lors, els trobem des del concurs de carrers 
guarnits, en la transformació el barri, les ac-
tivitats i la tradició. És la festa de barri més 
important, la que té més seguidors, més 
adeptes i aquesta sensació quan vas pel 
carrer la notes, ja que es transpira a través 
de la gent gent que és mou pel carrer.

Viu a Gràcia?
Ara visc al llindar de Gràcia al barri del 
Farró, però he viscut durant una tempo-
rada en el cor del vila.

Com va descobrir la festa?
Des de petit havia escoltat a la meva avia 

parlant de la festa i després de adolescent 
ja corria per aquí.

Què li agrada més de la festa?
El que més m’agrada és el l’ambient que 
es viu, que és respira per tot arreu, és una 
festa en la que hi ha moltes persones que 
es bolquen en ella i que generà alguna 
cosa singular i única.

És la primera vegada que s’ha presen
tat al concurs?
Sí, és la primera vegada, en edicions ante-
riors m’hi havia volgut presentar, però per 
diferents motius sempre arribava tard.
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Festa Major
i literatura
La Festa Major de Gràcia ha comptat, des d’antic, amb activi
tats culturals ben diverses. Una bona mostra la tenim en una 
notícia publicada a La Vanguardia el 16 d’agost de 1883 en la 
qual es fa pública la decisió del jurat del Certamen literari de 
la Junta Local d’Instrucció Pública de la Vila de Gràcia.

| Per Joan Àngel Frigola del Taller 
d’Història de Gràcia |

Els premis eren curiosos. Entre altres, hi 
havia: Flor Natural, Lliri de plata, Flor de 
taronger d’or i argent, un exemplar de la 
“Historia crítica, civil y eclesiástica de Ca-
taluña” por don Antonio de Bofarull, un 
símbol de les ciències, les arts i la literatura, 
muntat en plata i or; una col·lecció d’obres 

de Balmes, un escut de Catalunya de plata 
amb daurats, un escut de la Vila de Gràcia 
de plata, una ploma de plata i diploma del 
Centre la Unió Gracienca, un ram d’olive-
ra de plata, una abella amb un rusc de pla-
ta muntat sobre eben, un tinter de plata i 
or amb peu de marbre, un pensament de 
plata esmaltat en or o una placa de marbre 
amb els escuts de Barcelona i Gràcia.
No tots els premis van ser atorgats. Al-

guns van quedar deserts. Entre les obres 
premiades hi havia alguns títols curiosos: 
El segon accèssit a la Flor Natural va ser 
per a: “Per tu la pàtria porta cadenes” amb 
¿Qui’ns diu si lliures may mes serem?. I el 
segon accèssit al Lliri de plata se’l va endur, 
a Gràcia per “Ma pàtria es la mellor perquè 
es la mia”. El ram d’olivera de plata va ser 
per a Regenerado amb “La caritat es la lley 
universal perquè es filla de l’amor”.

Festa dels Jocs Florals celebrada a l’artesà durant la Festa MaJor de 1935



La festaGràcia16

Festa Major:
multitud d’orígens
A partir de la consagració de l’església dels Josepets, l’any 1626, 
es produeixen tota una sèrie de dades de vegades concordants 
i de vegades discordants, sobre l’origen de la Festa Major.

| Per Eloi Babiano del Taller d’Història
de Gràcia. Centre d’Estudis |

Per l’advocació de la Mare de Déu de 
Gràcia, la festa fou en un principi el 25 
de març. També ho era el 15 de maig, 
per Sant Isidre, segons diuen patró dels 
pagesos del Pla de Barcelona. A aques-
tes s’hi van afegir les de Sant Roc, el 16 
d’agost, i per fi, les de la festa de l’As-
sumpció del dia 15 del mateix mes.
Ens trobem però que, per ubicar l’ori-
gen de la Festa Major el dia de l’As-

sumpció de la Mare de Déu, hem d’acu-
dir al Costumari d’en Joan Amades on 
s’explica que el traspàs de dates es va 
produir en temps desconegut, aprofi-
tant que es va passar la celebració de la 
festa de Sant Roc al dia anterior perquè 
era festiu.
Una altra versió ens explica que l’origen 
fou una festa familiar que se celebrava 
anualment a finals del segle XVII, en 
una masia coneguda con a Can Pas-
sarell, amb motiu de l’onomàstica de 
la mestressa del casal i que, al morir 

aquesta, la família continuà amb la ce-
lebració en honor de l’Assumpció de la 
Mare de Déu.
Tot i això, sembla més que probable que 
el fet que originà la festa en el dia asse-
nyalat fos el trasllat a Gràcia del convent 
de Jesús, que estava sota l’advocació de 
l’Assumpció. Poc a poc, les festes de l’As-
sumpció van arraconar les altres que s’ha-
vien fet fins aleshores. Fins i tot el Llibre 
Verd de Barcelona, publicat l’any 1848, 
descriu la festa de l’Assumpció a la que 
anomena ja: Festa Major de Gràcia.

dibuix envelat noucentista (original de barrillón)
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dImarts 14 d’aGost

18.30 h Tabals i gralles d’inici de Festa, a la plaça de la Vila de 
Gràcia. Organitza: Coordinadora de Colles de Cultura 
de Gràcia.

19.00 h Pregó de la Festa Major de Gràcia, a càrrec de Este-
ve Camps Sala.

 Traducció a la llengua de signes i emissió en Freqüència 
Modulada, a la plaça de la Vila de Gràcia. Organitza: Dis-
tricte de Gràcia i Fundació Festa Major de Gràcia.

dImEcrEs 15 d’aGost

08.00 h Matinades de Gralles, recorregut dels grallers i taba-
lers per diferents indrets de la vila, amb sortida i arribada 
de la plaça de la Vila de Gràcia. Organitza: Coordina-
dora de Colles de Cultura de Gràcia.

08.30 h Matinades: Els Trabucaires de Gràcia, la Vella de Di-
ables de Gràcia, el Drac de Gràcia, la Diabòlica de 
Gràcia, la Malèfica del Coll despertaran el barri en un 
recorregut per les diferents places, amb sortida de la 
plaça Revolució i arribada a la plaça de la Vila de Grà-
cia. Organitza: Coordinadora de Colles de Cultura 
de Gràcia.

ACTIVITATS 
POPULARS
Un any més les colles de cultura popular de Gràcia ompliran 
de festa els carrers i places amb cercaviles, castells i corre
focs, entre altres activitats de la cultura tradicional que a poc 
a poc s’ha anat consolidant a la Vila.

10.45 h Seguici d’autoritats, acompanyament de les colles de 
cultura popular a les autoritats de la vila cap a la missa 
de Festa Major, des de la plaça de la Vila de Gràcia. Or-
ganitza: Districte de Gràcia amb la col·laboració de la 
Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia.

11.30 h Missa de Festa Major, a la parròquia de Santa Maria 
de Gràcia. Carrer de Gràcia, 3.

12.30 h Matí de Festa Major, amb les colles: els Geganters 
de Gràcia, Trabucaires de Gràcia, Bastoners de Gràcia, 
Castellers de la Vila de Gràcia, Esbart Comtal-Basto-
ners de Barcelona, Vella de Diables de Gràcia, Drac de 
Gràcia, La Diabòlica de Gràcia, La Malèfica del Coll, 
amb sortida del Pla de Nicolàs Salmeron, carrer Gran 
de Gràcia, Goya i plaça de la Vila de Gràcia. Organitza: 
Districte de Gràcia amb la col·laboració de la Coordina-
dora de Colles de Cultura de Gràcia.

18.00 h XIV Cercavila de Cultura Popular. Organitza: Fun-
dació Festa Major de Gràcia amb la col·laboració de la 
Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia. Amb la 
participació de: Federació de les Colles de Sant Medir, 
Gegants de Gràcia, Capgrossos de Gràcia, Gegantons 
de la Fundació, Gegantó Torres, Gegants de Monistrol 
de Montserrat, Trabucaires de Gràcia, Trabucaires de 
Santa Coloma, Trabucaires de Sant Andreu, Trabucai-
res de Sant Antoni, Trabucaires de Torruelles, Coordi-
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nadora de Trabucaires de Catalunya, Bastoners de Grà-
cia, Bastoners de Montblanc, Castellers de la Vila de 
Gràcia, Bastoners de Barcelona, Bastoners La Saca de 
Sitges, Els Blaus de Granollers, Kabum, Els Malsons de 
la Vella, La Vella de Gràcia, El Drac de Gràcia, El Po-
llo del Prat, La Diabòlica de Gràcia, Drac Gaudiamus i 
La Malèfica del Coll. Inici, cruïlla Gran de Gràcia/Santa 
Àgata, Gran de Gràcia, Travessera de Gràcia, Torrent 
de l’Olla, Diluvi, final a la plaça Vila de Gràcia.

dIjous 16 d’aGost

10.30 h Sortida en cercavila de Sant Roc de la plaça de la Vi-
la de Gràcia amb gegants de Gràcia, els gegantons de 
la Fundació, el gegantó Torres, Castellers de la Vila de 
Gràcia i Trabucaires de Gràcia. Organitza: Fundació 
Festa Major de Gràcia amb la col·laboració de la Coor-
dinadora de Colles de Cultura de Gràcia.

11.00 h Homenatge a Sant Roc, a la capelleta del sant situada al 
carrer Llibertat cantonada Fraternitat. Pilar d’ofrena floral 
i ball de les colles de cultura popular participants. Org.: 
Fundació Festa Major de Gràcia amb la col·laboració de 
la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia.

12.30 h Reconeixement als carrers guarnits, entitats col-
laboradores i administracions públiques, a la sala d’actes 
de la seu del Districte de Gràcia. Organitza: Fundació 
Festa Major de Gràcia i Districte de Gràcia.

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

dIvEndrEs 17 d’aGost

18.00 h Lliurament de Premis del Concurs de Carrers Guar
nits, a la plaça de la Vila de Gràcia. Organitza: Fundació 
Festa Major de Gràcia.

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

dIssabtE 18 d’aGost

20.00 h Baixada del Pilar Caminat dels Castellers de la Vila de 
Gràcia, des de la plaça del Sol fins a la plaça de la Vila.

20.30 h Diada de Vigílies de Festa Major amb la Colla Jove de 
Castellers de Sitges i Castellers de la Vila de Gràcia.

dIumEnGE 19 d’aGost

11.45 h Pilars al carrer Xiquets de Valls.
12.00 h Diada Castellera de Festa Major, a la plaça de la Vila, 

amb la Colla Vella Xiquets de Valls, Xicots de Vilafran-
ca i els Castellers de la Vila de Gràcia. Patrocina: Fund. 
Festa Major. Organitza: Castellers de la Vila de Gràcia.

dIlluns 20 d’aGost

19.30 h 8a Diada de les Colles de Cultura de Gràcia, “Grà-
cia fins a l’annexió a Barcelona” L’explicació de la histò-
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ria de la Vila de Gràcia a través de textos i actuacions 
de les diferents colles de cultura popular de Gràcia. 
Organitzat per la Coordinadora de Colles de Cultura 
de Gràcia.

dImarts 21 d’aGost

18.30 h Correfoc infantil, a càrrec de Malsons de la Vella i colla 
convidada. Sortida de la plaça del Nord, Robí, Torrent 
d’en Vidalet, Terol, Torrent de l’Olla, Diluvi, Plaça de la 
Vila. Organitza: Districte de Gràcia amb la col·laboració 
de la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia.

20.00 h Tabalada Infernal, amb la participació dels grups de ta-

balers de les colles de foc, per diferents carrers de Grà-
cia, amb sortida des de la plaça de la Vila de Gràcia i 
finalització a plaça Trilla. Organitza: Districte de Gràcia 
amb la col·laboració de la Coordinadora de Colles de 
Cultura de Gràcia.

21.30 h Correfoc, amb la participació de les colles la Vella de 
Diables de Gràcia, el Drac de Gràcia, Diabòlica de Grà-
cia, Malèfica del Coll i Gaudiamus i colles convidades, 
amb sortida des de la plaça Trilla, Gran de Gràcia, Mau-
rici Serrahima, Torrent de l’Olla, Bellver, plaça del Nord, 
Robí, Torrent d’en Vidalet, Terol, Torrent de l’Olla, Dilu-
vi, plaça de la Vila. Organitza: Districte de Gràcia amb 
la col·laboració de la Coordinadora de Colles de Cultu-
ra de Gràcia.

Per a les persones participants:
•	 Portar	roba	de	cotó,	preferiblement	

vella, amb mànigues i pantalons 
llargs.

•	 Portar	 un	 barret	 amb	 ales	 que	 co-
breixi 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	figures	de	foc,	els	seus	
portadors i els músics.

•	 Adoptar	 una	 actitud	 correcte	 amb	
els diables i no obstaculitzar el pas ni 
fer-los caure.

•	 Seguir	 en	 tot	moment	 les	 indicaci-
ons dels diables.

•	 Assabentar-se	 abans	 del	 inici	 del	
recorregut del correfoc i dels punts 
d’assistència sanitària.

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

•	 En	 cas	 de	 perill,	 seguir	 les	 instruc-
cions dels diables.

Per al veïnat i comerciants:
•	 Retirar	 tots	 els	 vehicles	dels	 carrers	

de l’itinerari.

•	 Abaixar	els	portals	metàl·lics	o	persi-
anes en els edificis que en disposin.

•	 Protegir	 els	 vidres	 de	 les	 finestres,	
portes i aparadors amb cartrons 
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 PEr al corrEfoc
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CARRERS
GUARnITS

dImEcrEs 15 d’aGost

08.00 h Traca d’inici de la Festa Major.
12.00 h Taller de massatges per petits i grans.
12.30 h Dibuix infantil (Cal apuntar-se abans).
18.00 h Taller de malabarisme per a nens i grans.
24.00 h Actuació musical DJ Super Nacho.

dIjous 16 d’aGost

12.30 h Dibuix infantil.
17.00 h VII Trobada de puntaires.
21.30 h Sopar del soci.
22.30 h Marc i Pilar, música anys 60 i 70.
00.30 h Band d’Arras.

dIvEndrEs 17 d’aGost

12.30 h Dibuix Infantil.
18.00 h Jocs de taula, parxís, dòmino i cartes.
23.30 h Grup musical Amics del Bosc.
01.00 h Grup musical Mad Skauts.

dIssabtE 18 d’aGost

12.30 h Taller de llibretes.
13.00 h Vermut del soci.
18.00 h Berenar infantil i maquillatge infantil.
22.00 h Sopar de carmanyola.
24.00 h Grup musical Dfigurins.

dIumEnGE 19 d’aGost

12.00 h Taller de joies.
18.00 h Animació infantil.
24.00 h Grup musical Rock Anyway.

dIlluns 20 d’aGost

12.00 h Festa de l’escuma.
18.00 h Concurs puzzle (Per adults).
24.00 h First Step.
01.00 h Laia Vehi

dImarts 21 d’aGost

12.00 h Animació infantil vine a remullar-te.
18.00 h Jocs infantils de la iaia.
21.30 h Sopar de cloenda.
23.30 h Havaneres Arrels de la Terra Ferma i rom cremat.
 Després de l’actuació, brindis amb pastes, cava i guerra 

de confeti.

Carrer Berga
Tram: Sant Marc - Cigne

L’Eixam, és un guarniment inspirat en el món de les 
abelles. Una colmena d’abelles gegant amb els seus 
ruscos, eixams, multitud d’abelles amb la seva reina, 
pots de mel, flors i fins i tot un petit bosc.

Divuit carres i places guarnits són l’actiu de la Festa Major de 
Gràcia de 2012, una festa gairebé bicentenària que té en els seus 
guarniments l’interès més important i que mostren la imaginació 
i l’enginy de la gent de Gràcia per omplir els carrers d’il·lusió.
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dImEcrEs 15 d’aGost

13.00 h Vermut veïnal.
22.30 h Nit de Country amb Steel Horse Band.
00.30 h DJ de Country.

dIjous 16 d’aGost

12.00 h Jocs d’aigua.
17.30 h Berenar popular.
18.00 h Titelles L’Estenedor amb l’espectacle: Contacontes.
21.00 h Actuació Shine amb Venus lacta Est.
21.30 h Sopar veïnal.

dImEcrEs 15 d’aGost

08.00 h Traca inici Festa Major.
10.00 h Cercavila.
10.45 h Esmorzar junta i col·laboradors.
14.00 h Vermut del soci.
20.00 h Enllumenat del carrer.
22.00 h Sopar de carmanyola.
23.00 h Grup musical Els Milkers.

dIjous 16 d’aGost

11.00 h Jocs infantils.
22.00 h Sopar de carmanyola.
23.00 h Havaneres Ultra Mar i rom cremat.

dIvEndrEs 17 d’aGost

11.00 h Dibuix infantil.
22.00 h Sopar de carmanyola.
23.00 h Karaoke.

dIssabtE 18 d’aGost

11.00 h Jocs de taula.
17.00 h Berenar de bossa.
17.30 h Escuma.
22.00 h Sopar de carmanyola.
23.00 h Contrablues.

dIumEnGE 19 d’aGost

11.00 h Jocs infantils.

17.00 h Xocolatada.
17.30 h Pallassos.
22.00 h Sopar del soci.
23.00 h Disko mòbil.

dIlluns 20 d’aGost

17.00 h Entrega de premis jocs infantils, dibuix infantil, jocs de 
taula.

22.00 h Sopar de carmanyola.
23.00 h Contrablues.

dImarts 21 d’aGost

12.00 h Sortija de fruita.
22.00 h Botifarrada popular.
23.00 h Ball i música en viu amb Joan Siques.
00.00 h Traca fi Festa Major 2012.

Carrer Ciudad Real
Tram: Ramón y Cajal - Terol

Carrer Camprodon
Tram: Milà i Fontanals - Bailèn

Sol i lluna, és un guarniment conceptual on entre 
aquests dos elements principals hi ha diferents fenò-
mens meterològics com: l’Arc de Sant Martí, núvols, 
pluja, neu, estels, boires, etc.

Gelateria Camprodon és un guarniment que recrea 
una gelateria, amb un jardí ple de flors i gelats de tota 
mena, polos, cucurutxos, barres de gelat etc. Fins i tot 
hi ha un gran cucurutxo esclafat contra el terra.
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22.00 h Concert Dr. Fargo.
23.30 h Nit de Swing amb Jazzadlímitum i Bernat Font Trio.

dIvEndrEs 17 d’aGost

11.30 h Jocs de taula.
17.00 h L’hora del joc a càrrec de Mireia Tysoe (apuntar-se abans).
17.30 h Berenar popular.
20.00 h Actuació Shine amb La Banda del Chaketilla.
21.00 h Sopar de l’Associació amb amigues i amics.
23.00 h Nit de música jamaicana amb The Diatones, The Cin-

carters i The Bostons.

dIssabtE 18 d’aGost

11.30 h Jocs de taula.
17.00 h Concurs de dibuix (cal apuntar-se abans).
18.00 h Berenar popular.
20.00 h Concurs de Trívial i campionats de Parxís i Dòmino.
23.00 h Concert de salsa amb La Sonora Libre i DJ Timber.

dIumEnGE 19 d’aGost

13.00 h Vermut veïnal.
17.30 h Jocs de taula.

18.00 h Berenar popular.
20.00 h Actuació Shine amb Albufera.
21.00 h Sopar veïnal.
21.30 h Batucada a càrrec de Bandsambant.
23.45 h Concert The Funktonics (funk).

dIlluns 20 d’aGost

17.30 h Berenar popular.
18.00 h Eurocopa de Futis (cal apuntar-se abans).
20.00 h Actuació Shine amb Etermortifera.
21.00 h Sopar de L’Independent.
22.00 h Monòlegs.
23.00 h Concert Intromental, Afrochi Guawa i Jazz amb AVIJ Trio.

dImarts 21 d’aGost

12.00 h Jocs d’aigua.
17.00 h L’hora del joc a càrrec de Mireia Tysoe (cal apuntar-se 

abans).
17.30 h Berenar popular.
21.00 h Sardinada popular.
22.00 h Música popular Col·lectiu FIA, amb rom cremat.
23.00 h Sessió de curtmetratges de ficció.
24.00 h Actuació Shine amb Curtis-i Krònia i Home.
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dImEcrEs 15 d’aGost

08.00 h Traca, coca i moscatell.
09.00 h Inici del concurs fotografia el carrer, per a tots els públics.
10.00 h Concurs de dibuix infantil, Dibuixa el carrer (3 categories).
14.00 h Dinar italià de poques llums (reserva el dia abans).
18.00 h Concurs de sudoku.
22.30 h Visca l’Envelat! amb Fratertronats.

dIjous 16 d’aGost

11.00 h Inici del campionat de dòmino per parelles (totes les edats 
i cada matí. Fins a 9 anys, amb un adult per parella).

dImEcrEs 15 d’aGost

08.00 h Traca i esmorzar.
23.00 h Balla swing amb Ximi-Xanguers.

dIjous 16 d’aGost

12.00 h Refresca’t a la piscineta.
18.00 h Taller de caixes & collage.
23.30 h Havaneres Les Veus de la Marbella i rom cremat.

dIvEndrEs 17 d’aGost

12.00 h Taller de bijuteria infantil amb Fimo (Inscripció prèvia).
14.30 h Dinar de carmanyola.
00.00 h Saps cantar? No importa, vine al Karaoke Fraternitat!.

dIssabtE 18 d’aGost

12.00 h Taller de ball de bastons i gegantons a càrrec de La colla 
de Gràcia.

18.00 h Taller Com fem el carrer?.
22.00 h Sopar de Festa Major (Inscripció prèvia).
00.30 h Actuació musical de Lissy.

dIumEnGE 19 d’aGost

12.00 h Parxís i scrabble (Inscripció prèvia).
15.45 h VIII Gimcana de Festa Major.
21.30 h Entrega de premis de la VIII Gimcana de Festa Major.
22.30 h Sopar de carmanyola.

dIlluns 20 d’aGost

12.00 h Refresca’t a la piscineta.
18.00 h Brerenar va la crêperie de Fraternitat i maquillatge infantil.
19.00 h Contacontes a càrrec de Vivim del cuentu.
22.00 h Actuació del duet acústic Red Boots.
23.00 h Nit de teatre amb Teatre Casal Corpus T’odïo, amor 

meu!.

dImarts 21 d’aGost

12.00 h Ioga i bensestar amb El Jardín de Hara.
12.00 h Torneig de futis amb Mikko Jsavikko.
18.00 h Jocs en família.
22.00 h Cinema Dirty dancing i Cisne negro.
02.00 h Traca i fi de festa.

Carrer Fraternitat 
de dalt (ETIS)
Tram: Tordera - Siracusa

Carrer Fraternitat 
de baix (EFIT)
Tram: Tordera - Josep Torres

La nit i el dia és un guarniment que aposta per fer una 
creació plàstica de la nit i el dia amb els seus dos ele-
ments principals el Sol i la Lluna a banda i banda del car-
rer que disposa d’un sostre diferent segons d’on es miri.

Ballem? és un guarniment sobre el món de la música i 
del ball. On una gramola omple de música el carrer, un 
recorregut a través de ballarines que acaba en un esclat 
plàstic on la música és llum, color i moviment.
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14.00 h Dinar amb mala lluna (reserva el dia abans).
18.00 h Berenar infantil amb espectacle.
18.00 h Inici del campionat de parxís per parelles (totes les edats. 

Fins a 9 anys, amb un adult per parella).
23.00 h Nit estelada de cinema Seis días y siete noches.

dIvEndrEs 17 d’aGost

11.00 h Juguem a l’uno i a l’altre (matí de jocs de taula per totes 
les edats).

11.00 h Pinta’t la cara (activitat infantil).
13.00 h Concurs d’allioli.
14.00 h Botifarrada popular (reserva el dia abans).
22.00 h Sopar de carmanyola.
23.00 h Nit de concert amb el grup Gensound.

dIssabtE 18 d’aGost

10.00 h Concurs d’Apalabrados.
14.00 h Dinar de germanor (reserva el dia abans).
18.00 h III Campionat de Llançament de Mongeta amb Botifarra.
22.00 h Nit de karaoke.

dIumEnGE 19 d’aGost

11.00 h Olimpíada remullada.
13.00 h Concurs de truites.
14.00 h Dinar amb un parell d’ous (reserva el dia abans).
18.00 h Tarda de titelles amb la companyia Albiol-Laín. Berenar 

infantil.
22.00 h Nit de concert amb el grup Plomo.

dIlluns 20 d’aGost

12.00 h Final del campionat de dòmino i parxís.
13.00 h Concurs de postres.
14.00 h Dinar del sol solet (reserva el dia abans).
18.00 h Termini de lliurament de fotografies del concurs foto-

grafia el carrer.
18.00 h Concurs Potser sí que vals...!
22.00 h I Concurs d’acudits picants, memorial Emilio López.

dImarts 21 d’aGost

11.00 h Taller infantil amb la Joana, manualitats amb reciclatge.
14.00 h Sardinada popular (reserva el dia abans).
17.00 h Concurs de puzzle (places limitades).
19.30 h Lliurament de premis dels jocs del carrer.
22.00 h Nit d’havaneres i rom cremat amb el grup Mar Endins.

dImEcrEs 15 d’aGost

Matí Traca inici festa i esmorzar col·laboradors.
23.00 h Funky i soul amb Superfly Party.

dIjous 16 d’aGost

11.00 h Tallers Infantils, Planetes de Feltre a càrrec d'OsloBar-
celona.

14.00 h Dinar de carmanyola.

Carrer Joan Blanques
de baix
Tram: Sant Lluís - Encarnació

Aigua és Vida, és un guarniment que està estructurat 
amb diferents els elements vinculats amb l’aigua com: 
gotes, núvols, flors que han crescut gràcies a l’aigua, 
una aixeta gegant que alimenta un pou, etc.



La festaGràcia28

dImEcrEs 15 d’aGost

13.00 h Concert vermutet amb Fuckin Jordi’s Friends.
23.00 h Concert Eufuria i Funk Tumaka.

dIjous 16 d’aGost

11.30 h Taller de plastilina.
13.00 h Concert vermutet amb The Routiers.
18.30 h Xocolatada infantil popular.
23.00 h Concert Bourbon i Blow & Make Bottles.

dIvEndrEs 17 d’aGost

11.30 h Piscines d’aigua
13.00 h Concert vermutet amb Frank Harvey & the Ratones.
23.00 h Concert a càrrec de Sons of Meteora, Jolly Jumper i 

Luz Verde.

Carrer Joan Blanques 
de baix de tot
Tram: Travessera de Gràcia - Ramón y Cajal

Bipolar és un guarniment inspirat en els dos Pols de la 
terra. En una banda el Pol Nord i en l’altre el Pol Sud i 
separant-los una mena de gruta d’estalactites gelades i 
cada banda diferents elements de cadascun.

17.30 h Xocolatada.
23.00 h Amadeu Casas Blue Machine.

dIvEndrEs 17 d’aGost

11.00 h Campionat de futis.
23.00 h Nit de ball amb The Soultans.

dIssabtE 18 d’aGost

11.00 h Tallers infantils, Tira Confettis amb OsloBarcelona.
14.00 h Vermut per a socis i col.laboradors.
17.30 h Campionat de parxís i dòmino.
23.00 h Música celta amb Stompers.

dIumEnGE 19 d’aGost

14.00 h Dinar de carmanyola.
18.00 h Animació infantil amb Jordi Tonietti.
22.30 h Havaneres amb Terral.

dIlluns 20 d’aGost

11.00 h Taller infantil, fang.
14.00 h Dinar de carmanyola.

17.00 h Degustació gratuïta de cafès a càrrec de cafès Caracas.
18.30 h Titelles Les aventures d’en Pericu - La competència 

amb Titelles Verges.
20.30 h Botifarrada.

dImarts 21 d’aGost

18.00 h Taller de música.
21.30 h Sopar de veïns.
23.30 h Ball fi de festa amb el Grup E-2, trio.
02.00 h Traca final ... I fins l’any que ve.
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dIssabtE 18 d’aGost

11.30 h Pintura de mans.
13.00 h Concert vermutet.
17.00 h Taller de mural creatiu del barri de Gràcia a càrrec de 

Laboratori d’Escriptura.
23.00 h Concert Gordo i Calvo i L’home Croqueta i The Incor-

regibles Blues Band.

dIumEnGE 19 d’aGost

13.00 h Concert vermutet amb Bernat Font Trio.
18.30 h Tast de cervesa belga a càrrec de la Maison Belge.
21.00 h Cantada d’habaneres amb Marivent.
23.00 h Concert Pepperland i The Aarons.

dIlluns 20 d’aGost

11.30 h Piscines d’aigua.
13.00 h Concert vermutet amb Nico & Sunset.
18.30 h Exhibició i taller de dansa tribal fusió amb Tribalona.
21.30 h Sopar de carmanyola.
00.30 h Concert Superfly Party.

dImarts 21 d’aGost

13.00 h Concert vermutet amb Bernat Font Trio.
18.30 h Exhibició i taller de salsa a càrrec d’Arts Escèniques.
23.00 h Nit de rumba amb Cateto Opuesto i amb 9Son.

dImEcrEs 15 d’aGost

08.00 h Traca inici Festa Major.
10.00 h Inici campionat jocs de taula.
18.30 h Actuació de Zumba amb Esther Lupiañez i música pop.
21.30 h Sopar a la fresca amb amics i veïns.
23.30 h Actuació, Arrels amb Gràcia.

Carrer Joan 
Blanques de dalt
Tram: Encarnació - Congost

Núvol de contes, és un guarniment plàstic sobre la can-
çó de Santi Vendrell del mateix títol, d’inspiració lliure és 
un carrer ple de núvols blancs amb alguns esquitxos de 
color i on la gent podrà imaginar el seu conte particular.
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dIjous 16 d’aGost

10.00 h Campionat jocs de taula.
11.00 h Gran xocolatada amb coca de brioix (per a socis i col-

laboradors).
17.00 h Berenar per a la gent gran (places limitades).
18.00 h Actuació de Joan amb cançons d’ahir, d’avui i de sem-

pre.
21.30 h Sopar a la fresca amics i veïns.
23.30 h Actuació The Beaties Band.

dIvEndrEs 17 d’aGost

10.00 h Campionat jocs de taula.
12.00 h Animació infantil amb l’humor i la màgia del gran mag Rei.
21.30 h Sopar de carmanyola amics i veïns.
23.30 h Actuació Germans Molestia.

dIssabtE 18 d’aGost

10.00 h Final campionat jocs de taula.
12.00 h Concurs de dibuix infantil (fins a 12 anys, cal portar els 

estris de dibuix).
17.00 h Berenar infantil.
18.00 h Actuació infantil pallassos i titelles amb Fran’s Cocos.
21.30 h Sopem a la fresca.
23.30 h Actuació Lucky Guri i la Jazz Band.

dIumEnGE 19 d’aGost

13.00 h Concurs culinari plats freds o postres.
21.30 h Sopar de truites variades.
23.30 h Actuació Aimarai.

dIlluns 20 d’aGost

12.00 h Jocs de malabars la Cia. Xicana.
18.00 h Màgia amb la Cia. Xicana.
21.30 h Sopar de germanor socis i veïns (places limitades).
23.30 h Actuació Jesús Garriga cantautor canari.

dImarts 21 d’aGost

13.00 h Lliurament de premis activitats i concursos del carrer 
Joan Blanques de dalt.

14.00 h Aperitiu per els socis del carrer.
21.30 h Sopar fi de festa per a la junta i els col·laboradors.
23.00 h Havaneres i música tradicional catalana, grup Ultramar 

amb coca i rom cremat.

dImEcrEs 15 d’aGost

12.00 h Vermut de Festa Major.
Activitats de tarda-vespre a determinar, consulteu la web

dIjous 16 d’aGost

18.00 h Contacontes que brillen amb Raquel de Manuel Mur.
22.00 h Concert a càrrec de La màlaga essència rumbera i Lo-

nerhino.

Carrer La Perla
Tram: Torrent de l’Olla - Verdi

Perla TAPE-A TAPE-B és un guarniment on es repro-
dueixen diferents objectes de mitjans audiovisuals que 
amb la seva tecnologia en esdevingut aparells obsolets 
encara que estan presents en l’imaginari.
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dImEcrEs 15 d’aGost

08.00 h Traca inici i esmorzar veïns.
23.00 h Música.

dIjous 16 d’aGost

11.00 h Homenatge Sant Roc.
18.00 h Berenar i espectacle infantil amb Jajejijoju.
23.00 h Música ambient Regge (Clotsteady).

Carrer Llibertat
Tram: Torrents de l’Olla - Fraternitat

Passarel·la per Gaudir, es un guarniment que vol re-
cordar la passarel·la Gaudi amb un joc de paraules i un 
munt de vestits fets de paper, així com altres comple-
ments i fins i tot un taller de modistes.

dIvEndrEs 17 d’aGost

16.00 h Eurocopa de futis amb Mikko Savikko (joc infantil de futis).
22.00 h Concert The funkystep band & the Sey Sisters, The 

Gurus i Cool Frog.

dIssabtE 18 d’aGost

22.00 h Devian Lynx, Radical Animal Beat i concert sorpresa.

dIumEnGE 19 d’aGost

14.00 h Dinar al carrer
22.00 h Concert 4 perles amb Andreu Zaragoza.
23.30 h Concert The Black Tones.

dIlluns 20 d’aGost

21.00 h Sopar de veïns.
24.00 h Concert Soweto.

dImarts 21 d’aGost

12.00 h Taller Oslo de fabricació de tira-confetis (infantil).
14.00 h Vermut i dinar de cloenda.
18.00 h Joanet, “Anem lèu dançar”. Música i ball folk occitans
19.00 h Actuació i taller: bollywood i dansa oriental amb Elena Nirek.
22.00 h Actuació sorpresa.
24.00 h Fi de festa amb Dj limaloca.
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dIvEndrEs 17 d’aGost

12.00 h Dòmino i parxís.
12.30 h Piscina.
19.30 h Sortija.
23.00 h Música en directe The Bombins.

dIssabtE 18 d’aGost

12.00 h Dòmino, parxís i bakgamon.
15.00 h Botifarrada.
17.00 h 5è torneig de futis.
18.00 h Trencar l’olla.
23.00 h Música en directe Old star covers

dIumEnGE 19 d’aGost

12.00 h Taller fang i bakgamon.
17.00 h Concurs de puzzles.
19.30 h Entrega premis concursos.
21.00 h Sopar veïns.

dIlluns 20 d’aGost

12.00 h Taller dibuix.
12.00 h Tallers a càrrec d’Acció Catacrac.
18.00 h Batucada
19.00 h Batucada amb Kabum.
22.30 h Havaneres amb Son de l’Havana.

dImarts 21 d’aGost

12.00 h Piscina i remullada final.
18.00 h Xocolatada.
21.00 h Sopar de carmanyola.
23.00 h Espectacle. Escola de ball. I traca fi de festa.

dImEcrEs 15 d’aGost

12.00 h Vermut de benvinguda i salsa i balls de saló a càrrec de 
l’escola de ball Rosemeri.

18.00 h Activitat infantil: Eco Teatre a càrrec de Re-teatro.
21.30 h Concert amb Mixtape, Rominger i Poppa Gud 

Vybz&Nytto Dread.

dIjous 16 d’aGost

12.00 h Dijous paella! (paellada popular).
18.00 h Swing classe oberta a càrrec de Spank the Baby.
21.30 h Concert de Por qué Jeanette, Sick Boys i DJ Jen.

Carrer Mozart
Tram: Goya Domènech

Fira de Freaks, és un guarniment inspirat en la pel·lícula 
de Tod Browning de 1932, sobre un circ amb gent es-
tranya i en el que es poden trobar referències de la do-
na barbuda, l’home bala, el llançador de ganivets, etc.
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dImEcrEs 15 d’aGost

08.00 h Matinades.
10.00 h Esmorzar CCCG.
10.30 h Sortida seguici autoritats.
14.00 h Arribada cercavila de Festa Major.
19.00 h Arribada cercavila de Cultura Popular.
Nit gracienca guanyadors de La Campana.
23.15 h Pel de Gall Ressaka i Trast.

dIjous 16 d’aGost

10.30 h Pilar a Sant Roc (sortida en cercavila).
12.00 h Lliurament records de Sant Roc.
17.00 h Berenar i animació infantil amb els Koloraines.
20.00 h Assaig a plaça dels Castellers de la Vila de Gràcia.
22.00 h Sopar veïnal.
23.30 h Rumb Al Bar.

Plaça la Vila
de Gràcia
Tram: Plaça

El circ, és un guarniment inspirat en un Circ a l’antiga, 
amb lleons i elefants amb el seu domador, l’home bala, 
la dona barbuda, el trapezista, pallassos, la pitonissa i 
fins hi tot una boca de veritat on posar la mà.

dIvEndrEs 17 d’aGost

12.00 h Vermut i taller Com es fa la decoració del carrer.
18.00 h Espicha Asturiana (degustació de sidra i productes astu-

rians).
21.30 h Concert amb Cobarde, Bastante, Hot Penguins i 

Hal9000.

dIssabtE 18 d’aGost

12.00 h Esmorzar de forquilla (botifarra amb seques).
17.15 h Rizomas Urbanos: permacultura i taller de jardins ver-

ticals.
19.30 h Classe oberta de swing i ball social a càrrec de Swing 

Maniacs.
22.00 h Cabaret de varietats amb Camilo Clown&cia.
00.00 h Concert Blind Reverendo i Italic.

dIumEnGE 19 d’aGost

De 12.00 a 20.00 h Mercat d’intercanvi i degustació de plats ve-
getarians i vegans.

12.00 h Vermut&Crochet (trobada de ganxitaires).
21.15 h Sharp Tongue, Conjunto Musical, Santa Lula i Wax 

Ecstatic.

dIlluns 20 d’aGost

18.00 h Taller de tango i timba de póker.
21.45 h Cinema mut musicalitzat pel contrabaixista y composi-

tor Checho Lanas.
23.00 h Concert Balangandans (Bossanova).
00.15 h Micro Obert - Jam Session (vine, toca, canta).

dImarts 21 d’aGost

11.00 h Demostració de massatge shiatsu i coaching a càrrec 
d'Espai Virtut

Tot el dia: Asado argentí de clausura amenitzat per Potato 
(Rumba).
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dIvEndrEs 17 d’aGost

12.00 h Jocs infantils.
18.00 h Lliurament de premis.
20.00 h Assaig a plaça dels Castellers de la Vila de Gràcia.
12.00 h Reclam. A la Mitja part (1.30 h) concert de les gralles i els 

tabals dels Castellers de la Vila de Gràcia).

dIssabtE 18 d’aGost

12.00 h Jocs infantils.
18.00 h Campionat de sudoku.
20.00 h Pilar caminat.
20.30 h Diada castellera de vigílies.
24.00 h Zapping.

dIumEnGE 19 d’aGost

11.30 h Trobada de colles a la plaça del Sol.
11.45 h Pilars al carrer Xiquets de Valls.
12.00 h Diada Castellera de Festa Major.
15.00 h Dinar.
23.00 h Cançons de taverna amb Jaume Arnella i Carles Belda.

dIlluns 20 d’aGost

12.00 h Jocs d’aigua.
19.30 h Tarda de Cultura Popular.
23.30 h Pastorets Rock.

dImarts 21 d’aGost

12.00 h Jocs d’aigua.
18.00 h Torneig de futis.
19.30 h Arribada correfoc infantil.
20.00 h Versotets.
20.15 h Inici tabalada.
23.30 h Arribada correfoc.
24.00 h Versots.
00.30 h Mesclat.

dImEcrEs 15 d’aGost

08.00 h Traca.
12.00 h Pregó a càrrec de l’actriu Míriam Tortosa.
13.00 h Concert vermut a càrrec de Jordi Codina i Víctor Po-

cino.
14.30 h Dinar de carmanyola.
17.00 h Sardanes amb la cobla Rambla.
21.00 h Concert amb l’actuació dels grups Albatros i La Banda 

Puig.

dIjous 16 d’aGost

10.00 h Activitats infantils.
13.00 h Concert vermut amb Revisió en acústic del Nebrasca 

del “Boss”.
14.30 h Dinar de carmanyola.
17.00 h Son i ritmes cubans amb Son de la Rambla.
21.00 h Sopar de socis.
23.00 h Sobretaula i tertúlies variades.

Plaça Rovira i Trias
Tram: Plaça

Recreatius Rovira, és un guarniment homenatge al pí-
xel dels primers vídeo jocs dels anys 70-80, amb jocs 
com el Tetris, el comecocos, Mario Bros, Mars invaders 
entre altres elements que configuren el guarniment.
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dImEcrEs 15 d’aGost

08.00 h Traca i esmorzar.
17.30 h Berenar infantil.
18.30 h Titelles amb L’Estenedor Roda el món.
21.00 h Sardinada.
22.30 h Havaneres amb Pirats pel Mar i rom cremat.

dIjous 16 d’aGost

17.30 h L’Esqueix L’oca més gran del món, (El tradicional joc de 
l’oca amb proves i reptes per a superar en equip).

21.30 h Sopar de veïns.
22.30 h Karaoke.

dIvEndrEs 17 d’aGost

12.00 h Concurs de truites.
14.00 h Dinar compartit amb els participants i l’associació.

Placeta Sant Miquel
i Rodalies
Tram: Luis Antúnez, Vic - Gran de Gràcia

Paisatge, és un guarniment inspirat en terres llunyanes, 
amb palmeres, flors, ombreles i altres elements del que 
es pot trobar en una illa del Pacific, amb unes làmpades 
de fantasia molt interessants.

dIvEndrEs 17 d’aGost

10.00 h Activitats infantils
13.00 h Concert vermut amb 98% Funk 2% Jazz.
14.30 h Dinar de carmanyola.
17.00 h Havaneres amb Port Bo.
21.00 h Concert Still Over i Herba d’Hamelí i els Sherpah.

dIssabtE 18 d’aGost

13.00 h Concert vermut a càrrec de Jazz Pretenders.
14.30 h Dinar de carmanyola.
17.00 h Ball de Festa Major animat per la Sílvia Bas.
21.00 h Concert Txus Blues i Eikostate i soul amb La Soul Mac-

hine.

dIumEnGE 19 d’aGost

13.00 h Concert vermut Like a Stone, els Audioslave versionats 
en acústic.

14.30 h Dinar de carmanyola.
17.00 h Berenar infantil màgia i animació.
19.00 h Festigàbal Reggae per xics- The Penguins, Aliment i 

Quimi Portet.

dIlluns 20 d’aGost

13.00 h Concert vermouth. Els Duets Galvany presenta amb 
David Pastor i Pere Foved.

14.30 h Dinar de carmanyola.
17.00 h Demostració de swing a càrrec de Swingmaniacs.
20.00 h Festigàbal Beach Beach, J. Robbins i Salvaje Montoya.

dImarts 21 d’aGost

13.00 h Concert vermouth Els Duets Galvany presenta amb 
Selnik & Mesquida.

14.30 h Dinar de carmanyola.
17.00 h Demostració de ball a càrrec de Alnouart.
20.00 h Festigàbal Pascal Comelade, Tarántula i Astrio.
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18.00 h Tarda de dibuix infantil.
23.30 h Música en directe Amadeu Casas blue machine.

dIssabtE 18 d’aGost

11.00 h Rally Scalextric.
16.00 h Rally Scalextric.
23.30 h Musica amb The Alps Street Band i 45 Soul Revolutions.

dIumEnGE 19 d’aGost

12.00 h II Concurs de menjar síndria.
22.30 h Nit de teatre amb l’obra Escenes.

dIlluns 20 d’aGost

11.00 h L’Esqueix Engresca’t jocs de cucanya tradicionals catalans.
18.30 h Dia per a la gent gran. Berenar i ball amb Duo Mediter-

raneo.
22.30 h Cinema a la fresca.

dImarts 21 d’aGost

12.00 h Sortija d’aigua.
13.00 h Vermut socis i veïns.
17.30 h L’Esqueix El triangle dels tallers per infants curiosos i 

desperts.
17.30 h Entrega trofeus dòmino.
22.00 h Sopar d’aniversari i fi de festa amb Kabum.

dImEcrEs 15 d’aGost

06.00 h Xocolatada per a tots els guarnidors i totes les guarni-
dores.

10.00 h Txaranga Labradores i botifarrada per a guarnidors i 
guarnidores.

22.00 h Nit folk-celta a càrrec d'Eldelvar, Bantustan i Ebri 
Knight.

Carrer Progrés
Tram: Tordera - Llibertat

Star Wars Progrés, és un guarniment que té com a 
inspiració les tres primeres pel·lícules de la Guerra de 
les Galàxies, convertides ja en tot un clàssic i que han 
donat peu a la creació de diferents elements que hi ha 
al mig del carrer.
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dImEcrEs 15 d’aGost

08.00 h Los Labradores.
18.00 h Nueva Natasha i Sushi & Wasabi.
22.00 h A Contra Blues.

dIjous 16 d’aGost

11.00 h Campionat dòmino i parxís.
18.00 h Berenar infantil i potito.
22.00 h Sopar carmanyola.

dIvEndrEs 17 d’aGost

11.00 h Finals de dòmino i parxís.
22.00 h Disco mòbil.

Carrer Puigmartí
Tram: Torrijos - Milà i Fontanals

Capsulines Ball, és un guarniment plàstic sobre una 
sala de ball, un envelat, en el bell mig del carrer, amb 
cortinatges i làmpades i penjolls elaborats amb càpsu-
les de cafè d’aquí el nom de la sala de ball.

dIjous 16 d’aGost

11.00 h Taller infantil de màscares d’Star Wars.
18.00 h Taller de poms a càrrec dels Castellers de la Vila.
20.00 h Havaneres i rom cremat amb Els Pirat’s del Cercle.
22.30 h Nit de monòlegs a càrrec de Clara Manyós, Eli Pujol, 

Txiki i Sasha Chaves + música folk d'acompanayament.

dIvEndrEs 17 d’aGost

11.00 h Gimcana infantil.
14.00 h Dinar de tastets i lectura de poemes.
22.00 h Nit jove: Rumb al Bar, Igitaia i La Terrasseta de Preixens.

dIssabtE 18 d’aGost

14.00 h Paella popular.
17.30 h Xocolatada i animació infantil amb Ai’Las.
22.00 h Nit festiva amb Erase una hez, Afrochi Guawa i Pd cloters.

dIumEnGE 19 d’aGost

14.00 h Dinar de carmanyola de veïns i veïnes.
17.00 h Projecció de pel·lícules d’Star Wars: Una nova esperan-

ça, L’imperi Contraataca.
21.30 h Sopar de germanor.
23.00 h Concurs de disfresses d’Star Wars i projecció El Retorn 

del Jedi.

dIlluns 20 d’aGost

12.00 h El joc del futis: joc de taula de futbol per a nens i nenes.
17.30 h Sortija per a nens i ganàpies.
22.00 h Nit de versions amb The Singermornings, The Bombins 

i pd’s.

dImarts 21 d’aGost

18.00 h Màgia per a tots els publics a càrrec de Ser Màgic.
20.00 h Concurs de truites.

22.00 h Tu si que vals, vine a participar i sorprent-nos amb el que 
saps fer, inscripcions al carrer Progrés (del 15 d’agost fins el 
19 d’agost- límit de 18 actuacions d’1min i mig de durada).
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dIssabtE 18 d’aGost

13.00 h Botifarrada amb ticket.
18.00 h Concurs de dibuix i escultura (cal portar el llapis i els co-

lors).
22.00 h Milkers.

dIumEnGE 19 d’aGost

13.00 h Vermut per a socis, veïns i amics.
18.00 h Activitat infantil.
21.30 h Sopar de germanor amenitzat per l'actuació de Mar-

cos.

dIlluns 20 d’aGost

14.00 h Arrossada amb ticket.
18.00 h Els Pipos, pallassos.
22.00 h Havaneres amb el grup Mar Endins.

dImarts 21 d’aGost

11.00 h Picines.
22.00 h A Contra Blues.
 Traca i fi de festa.

dImEcrEs 15 d’aGost

11.00 h Traca i esmorzar.

dIjous 16 d’aGost

11.30 h Piscina.
18.30 h Xocolatada i actuació.
11.00 h Rock.

dIvEndrEs 17 d’aGost

11.30 h Sortija.
18.30 h Campionat de dòmino.
22.00 h Sardinada.

dIssabtE 18 d’aGost

11.30 h Jocs Infantils.Carrera de sacs.
18.00 h Berenar de bossa i actuació.
23.00 h Karaoke.

Carrer Tordera
Tram: Progrés - Fraternitat

Cub de Rubik, és un guarniment inspirat en aquest fa-
mós trencaclosques inventat el 1974. Un cub que co-
mença desmuntat en una de les entrades i es va muntant 
al llarg del carrer, fins acabar muntat a l’altra banda.
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dImEcrEs 15 d’aGost

08.00 h Traca i passejada.
22.30 h Havaneres amb el Grup Mar Brava.

dIjous 16 d’aGost

11.30 h Verdi platja.
17.00 h Jocs infantils.
21.30 h Sopar de veïns i veïnes
 Durant el sopar hi haurà espectacle de varietats.

dIvEndrEs 17 d’aGost

11.00 h Jocs de taula familiars a càrrec de Plan B.
21.00 h Aprèn a ballar Country. 

dIssabtE 18 d’aGost

11.00 h Jocs de taula familiars a càrrec de Plan B.
17.00 h Tast de cuina volcànica a càrrec de l’Associació d’Hosta-

latge de la Garrotxa.
23.00 h Ball amb Albert Maya Show i l'espectacle Hasta luego 

Cocodrilo.

dIumEnGE 19 d’aGost

11.00 h Vine a conèixer la Granja Escola Salzies.
17.30 h Berenar infantil, espectacle i escuma.
21.30 h Sopar de carmanyola i degustació de menjar del FAR-

WEST.
 Durant el sopar hi haurà l’espectacle de Màgia Ser 

Mac.

dIlluns 20 d’aGost

11.00 h Tallers infantils.
18.00 h Berenar d’avis, socis i col·laboradors.
23.00 h Ball a càrrec del Showman Joan.

dImarts 21 d’aGost

12.00 h Aprèn a ballar sardanes i vermut de cloenda.
18.00 h Sardanes amb la cobla Ciutat de Cornella.
21.30 h Sopar de carmanyola i fi de festa.

Carrer Verdi del mig
Tram: Robí - Providència

Verdi-West, és un guarniment inspirat en el Far West, 
amb el seu fort situat en una de les entrades i el poblat 
dels indis en l’altre, mentre que el centre del carrer està 
dedicat al saló amb unes especials coristes.

dIumEnGE 19 d’aGost

18.00 h Jocs de taula.
23.00 h Rumba.

dIlluns 20 d’aGost

11.30 h Jocs tradicionals.
22.30 h Cinema.

dImarts 21 d’aGost

11.30 h Piscina.
18.00 h Jocs de taula.
22.00 h Sopar de veïns.
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14è Concurs de 
guarniments de
 balcons i portalades

Inscripcions i bases: Fundació Festa Major de Gràcia, Igualada, 
10. Fins al 10 d’agost de 17:00 a 21:00. La característica més im-
portant i que sens dubte, més prestigi ha donat a la Festa Ma-
jor de Gràcia són els seus guarniments de carrers. Petites obres 
d’art construïdes per mans anònimes que al llarg dels anys han 
fet possible transformar els carrers en autèntiques fantasies ur-
banes, paisatges fantàstics o grans salons de ball. Aquesta vella 
i artesana tradició ha tingut des de sempre la inestimable col-
laboració de veïns i veïnes de Gràcia, que en els orígens de la 
festa amb el guarniment dels portals i balcons de les cases possi-
blement van ser els precursors d’aquesta màgia, com ho certifica 
la notícia més antiga de guarniments de carrers, 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 durará la fiesta” (DdB, 
1850.08.13). Del carrer Bonavista l’any 1903, deia la noticia: “Bal-
cones en su totalidad adornados con flores artificiales” (NotU, 
1916.08.15). Per tal de seguir e la recuperació d’aquesta entranya-
ble tradició, la Fundació Festa Major de Gràcia convida a tots 
els veïns i veïnes del barri que ho desitgin a participar en el 14è 
Concurs de portalades i balcons 2012. Lliurament de premis: 
17 d’agost, a les 18.00 h, a la plaça de la Vila de Gràcia.

ReLació De baLcOns i PORtaLaDes inscRites 
aL cOncuRs
(fins el 27 de juliol)

•	Tutan-C’Mon!!, carrer Sant Salvador, 43, 2n 2a.
•	Pandora	en	Origami, carrer Minerva, 11, 1r 2a.
•	A	casa	indignada, carrer Verdi, 58, local 1.
•	La	primavera	dels	somriures, carrer Igualada, 33, bxs. 

1a.
•	Cosim	amb	Gràcia, carrer Puigmartí, 22, 1r 2a.
•	La	gran	cargolada, Jardins Manuel Torrente.
•	Les	flors	dels	avis	de	Salus	Gràcia, carrer Mare de Déu 

dels Desemparats, 2-4.
•	Cultupopulis, plaça del Nord, 7-10.
•	Alegria, carrer Astúries, 80, 2n 2a.
•	Serenata	al	parc	de	les	papallones, carrer Encarnació, 

31, bis.
•	Insomni	d’una	nit	d’estiu, Torrent de l’Olla, 164, bxs.
•	Un	toc	de	Gràcia, carrer Luis Antúnez, 7, 2n 1a.
•	Female	trouble, carrer Montseny, 15, 3r.
•	Seños	perpetuos, carrer Santa Perpètua, 30, 1r, 2a.
•	Gurmitetri’s, carrer Santa Magdalena, 12.
•	Figures	del	tetris, carrer Vilafranca, 18, bxs (casa).
•	Homenatge	 a	 Kandinsky, carrer Maurici Serrahima, 

12, bxs.
•	Vivint	als	núvols, plaça del Nord, 1, 3r.
•	La	Marieta,	estiu	2012, carrer Verdi, 75.
•	Cultura	chileno-catalana, carrer Torrijos, 53.
•	Tot	el	mar	hi	cap	en	un	balcó...	si	ho	saps	acomodar, 

carrer Biada, 6, pral. 3a.
•	Dansaires, Torrent d’en Vidalet, 43.
•	La	parada, carrer Milà i Fontanals, 36, 1r 1ª.
•	El	teatre	de	Gràcia, carrer Gran de Gràcia, 210, pral. 2a.
•	In	extremis, carrer Verdi, 63, bxs.
•	Quina	Gràcia	d’hort, Guilleries, 7, 1r 1a.
•	Festes	de	Gràcia	Old	School, carrer Ramón y Cajal, 

29, bxs.
•	L’arbre	dels	desitjos, Travessera de Gràcia, 176, local 2
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ESPAIS
dE FESTA MAJOR

dImEcrEs 15 d’aGost

22.00 h COETUS i l’Orquestra de percussió Ibèrica amb Eli
seo Parra.

dIjous 16 d’aGost

22 00 h Xavi Lloses i L’Escolania de la Quadratura del Cer
cle amb la col·laboració de Marcel Marimon. Vint-i-
cinc anys del Festival Tradicionarius.

dIvEndrEs 17 d’aGost

22.00 h A Cadiera Coixa. Folk dels Pirineus.

dIssabtE 18 d’aGost

22.00 h Viejos Rumberos. Rumba dels setanta amb fusions.

dIumEnGE 19 d’aGost

22 00 h El Pont d’Arcalís. Ball a l’hostal.

dIlluns 20 d’aGost

22 00 h La Mata Negra i Riu. Folk Fusionat, d’ara i de sempre.

dImarts 21 d’aGost

22.00 h Txarango. Benvinguts al llarg viatge.
PD MiStu
Tots els dies després dels concerts Pol Fàbregas, PD MiStu, ofe-
reix sons de casa nostra i de la Península, buscant alhora orígens 
rumberos i tons de terres septentrionals.

La Plaça del Folk
Lloc: Plaça del Sol.
Organitza: TRAM, Fund. Festa Major i Districte de Gràcia.

La plaça del Sol presenta la seva habitual proposta de 
música tradicional amb els principals grups de folk del 
país i un espai per la Rumba Catalana i que s’ha con-
vertit en un espai de referència de la Festa Major.
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dImEcrEs 15 d’aGost

18.30 h Sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa.
22.30 h Gospel amb The	Black	Birds.

dIjous 16 d’aGost

18.30 h Mag Eugenio, màgia per a tota la família.
22.00 h Classe oberta de balls de swing.
23.00 h Queen Quartet amb Esther Chamarro.

dIvEndrEs 17 d’aGost

18.30 h Taller participatiu de percussió (Artijoc). Amb Lluís 
Molas i 25 Djembés.

22.00 h Classe oberta de balls de swing.
23.00 h Swingin’ Carpets. Formació francesa (de Toulouse).

dIssabtE 18 d’aGost

10.30 h Matins de Conte, El País del Silenci, per a tota la famí-
lia. Amb Pau Tarruell.

22.00 h Silver Lining. Humor i música swing.
23.00 h Xavi Reija & Cia, amb Laia Buixadós (veu), Paco Pare-

ra (contrabaix), i Franco Piccino (piano).

dIumEnGE 19 d’aGost

10.30 h Matins de conte, El Bol de la Felicitat, per a tota la fa-
mília. Amb Pau Tarruell.

18.30 h Cia. Bufanúvols, L’Ocell d’argent. Espectacle familiar.
23.00 h Celeste Alías & Cia, amb Santi Careta, DeeJay Foster, 

Félix Rossy, Juan Clavero, Marco Mezquida i Ramon Prats.

dIlluns dIa 20 d’aGost

10.30 h Matins de conte, Contes Beduïns. Amb Pau Tarruell.
18.30 h Reality Txoff!!! Cia. Mamacaca. Animació infantil.
23.00 h Bruno Oro i l’Orfeó Gracienc. Cor per a Tempus Fugit.

dImarts 21 d’aGost

18.30 h Tallers Oberts, pintura (a partir de 6 anys) i danses del 
món (a partir de 14 anys i per a tota la família).

23.00 h Ignasi Terraza Trio amb Horacio Fumero i Esteve Pi.

La Plaça del Swing
Lloc: Plaça del Diamant.
Organitza: Orfeó Gracienc, Fundació Festa Major de Grà-
cia i Districte de Gràcia.

La plaça del Diamant, consolida la seva programació 
dedicada al Swing i la programació infantil i familiar 
amb un munt d’activitats i espectacles, sense oblidar 
les ja clàssiques classes obertes i els concerts aptes 
per a tots els públics.
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dEl 15 al 21 d’aGost

Tardes i nits, Fira del disc, compra, venda i canvi! Porteu els vos-
tres discs vells de casa!

dImEcrEs 15 d’aGost

Tot el dia, Exposició de quadres de l’Associació per a declarar el 
Dia Internacional de la Pintura.

iV festa DeLs aniMaLs a GRàcia
11.00 h Inici de la Festa. Maquillatge infantil durant el matí.
12.00 h Xerrada per nens “Un animal no és una joguina” per l’as-

sociació Por un mar de Animales.
13.00 h Passarel·la d’animals en adopció.
18.00 h Passarel·la d’animals en adopció.

19.00 h Classe grupal d’educació en positiu per gossos a càrrec 
de Zooland.

22.00 h Concert de Gensound amb els animals.

dIjous 16 d’aGost

iV festa DeLs aniMaLs a GRàcia
Tarda, presència del Servei de Famílies Col·laboradores.
17.00 h Inici de la Festa.
17.30 h Passarel·la d’animals en adopció.
18.30 h Xerrada sobre “Aplicació de teràpies naturals en animals” 

a càrrec de Lina.
21.00 h Classe oberta de charleston per a tothom.
21.30 h Actuacions de lindy hop, charleston i claqué.
22.00 h Classe oberta de lindy hop per a tothom.
22.30 h Actuacions de lindy hop, charleston i claqué, a càrrec de 

Swing Maniacs.

dIvEndrEs 17 d’aGost

iV festa DeLs aniMaLs a GRàcia
17.00 h Inici de la Festa.
17.30 h Passarel·la d’animals en adopció.
18.30 h Xerrada a càrrec d’Igualdad Animal.
20.00 h Degustació vegana a càrrec d’Igualdad Animal.

L’Espai Joanic
Lloc: Plaça Joanic.
Organitza i Patrocina: Fundació Festa Major de Gràcia.

La plaça Joanic torna a convertir-se un any més en un 
calaix de sastre per diferents activitats de la festa com 
la IV Festa dels animals a Gràcia, la Fira del disc, les 
diferents actuacions de dansa, les activitats veïnals o la 
Jornada centralitzada dels Mossos d’Esquadra. Activi-
tats familiars de tota mena que donen vida a la plaça 
durant els dies de festa.
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22.00 h Espectacle de dansa a càrrec dels grans professionals 
de l’Escola Luthier.

dIssabtE 18 d’aGost

iV festa DeLs aniMaLs a GRàcia
Tarda–vespre, participació de l’Associació d’Artesans de Gràcia.
11.00 h Inici de la Festa.
12.30 h Concurs de gossos i propietaris.
13.30 h Passarel·la d’animals en adopció.
14.00 h Entrega de premis.
17.30 h Passarel·la d’animals en adopció.
18.00 h Taller de sabons per a nens, sabons fets amb glicerina 

vegetal, essència aromàtica i colorants a càrrec de Va-
nessa Arriaza.

18.30 h Xerrada “Gos i gat, la veritat de tot plegat” a càrrec de 
Carles Gomà i Jordi Ferrès.

21.00 h Sopar vegà a càrrec del Jardinet dels Gats.
23.00 h  Actuació i taller de Bollywood amb Bollywood Sitare.

dIumEnGE 19 d’aGost

iV festa DeLs aniMaLs a GRàcia
Tarda–vespre, participació de l’Associació d’Artesans de Gràcia.
11.00 h Inici de la Festa.
12.30 h Passarel·la d’animals en adopció.
17.30 h Passarel·la d’animals en adopció.
18.00 h Taller de decoupage per a nens, amb figuretes de paper 

maché, decorar amb paper decoupage. I maquillatge 
infantil a càrrec de Vanessa Arriaza.

18.30 h Xerrada "Cómo ayudan las terapias naturales a los gatos 
y a las personas que viven con ellos" per Teràpia Felina.

19.30 h Xerrada “La problemàtica de la tinença d’animals exòtics 
a Catalunya” a càrrec de Tere Rodríguez.

21.00 h Concert de rumba a càrrec del grup Newitas.

dIlluns 20 d’aGost

18.00 a 20.00 h Tast de Cerveses DAMM.
 Reserves al 902 300 125.

dImarts 21 d’aGost

un Dia aMb eLs MOssOs D’esquaDRa
Matí, presència del servei de famílies col·laboradores.
Vine a conèixer alguns del serveis que fan els Mossos d’Esquadra; 
fes-te fotos amb els cotxes patrulla, les motos de trànsit i la llanxa 
de salvament. Descobreix com treballen els gossos policia.
10.00 h Tallers i exposició del material que utilitzen les Unitats 

de Trànsit, Canina, Subaquàtica, Desactivació d’explo-
sius (TEDAX) i Intervenció en muntanya.

12.00 h Exhibició de la Unitat canina.
13.00 h Tallers i exposició del material que utilitzen les Unitats 

de Trànsit, Canina, Subaquàtica, Desactivació d’explo-
sius (TEDAX) i Intervenció en muntanya.

14.00 h Fi matí.
16.00 h Tallers i exposició del material que utilitzen les Unitats 

de Trànsit, Canina, Subaquàtica, Desactivació d’explo-
sius (TEDAX) i Intervenció en muntanya.

18.00 h Exhibició de la Unitat canina.
19.00 h Tallers i exposició del material que utilitzen les Unitats 

de Trànsit, Canina, Subaquàtica, Desactivació d’explo-
sius (TEDAX) i Intervenció en muntanya.

21.00 h Fi activitat.
21.00 h Sopar de veïns i veïnes a la plaça Joanic.
22.00 h Havaneres amb el grup Aigua Dolça.



La festa Gràcia 49

dImEcrEs 15 d’aGost

12.30 h Vermut d’inauguració i bateig de la portalada.
13.00 a 15.30 h Cargols i graellada popular.
19.00 h Tast d’aigües minerals.
21.00 a 23.00 h Barbacoa nocturna.
23.30 h Plat musical amb el grup Virgin Marias.

dIjous 16 d’aGost

12.30 h Vermut de Festa Major.
13.30 a 15.30 h Tast Mèxic a la taula.
18.30 h Tallers i jocs, trenquem l’olla i el secret de la “piñata me-

xicana”.
20.30 h Dances mexicanes i sopar, amb “mèxico baila”.
22.45 h Tast de tequiles.
24.00 h Cinema gastronòmic a la fresca “Como agua para cho-

colate” 

dIvEndrEs 17 d’aGost

12.30 h Vermut de Festa Major.
12.30 h Taller de cuina amb vermut.
14.00 a 15.30 h Cuina italiana amb cargols i gelat artesà.
18.00 h Concurs de tast de gelats a la italiana a cegues.
19.00 h Taller Infantil de Manualitats Festa Major.
20.00 h a 22.00 h Cargolada popular solidaria per Càritas i 

Creu Roja.
22.30 h Plat musical amb Aleix Garriga, Blau Cel i Aimarai.

dIssabtE 18 d’aGost

12.30 h Vermut de Festa Major.
13.30 a 15.30 h Tast arrosser, paella popular.
18.00 h Taller de dolços casolans.
19.00 h Classe magistral i tast de còctels amb Bulldog, Fenti-

mans, Monkey 47 i Saint Germain.

Tasta Gràcia
Lloc: Plaça Manuel Torrente.
Organitza: El Cargol Graciós i Fund. Festa Major de Gràcia.

El Tasta Gràcia amb el pas del temps s’ha convertit en 
un espai del món de la cuina, l’alimentació i la restaura-
ció dels diferents tipus ubicats principalment a Gràcia 
i en un espai integrador d’altres iniciatives relacionades 
amb la cultura gastronòmica d’altres indrets.
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dIjous 16 d’aGost

18.30 h Taller de Hip Hop.

dIvEndrEs 17 d’aGost

18.30 h Taller de Hip Hop.

dIssabtE 18 d’aGost

18.30 h Taller de Hip Hop.

Espai de la dansa
Lloc: La Caldera. Torrent d’en Vidalet, 43.
Organitza: La Caldera i Fundació Festa Major de Gràcia.
Totes les activitats són gratuïtes.

Per tercer any consecutiu La Caldera organitza durant 
els dies de la Festa Major, l’Espai de la Dansa, amb la 
col·laboració de la Fundació Festa Major de Gràcia, 
obrint el seu espai del carrer Torrent d’en Vidalet a to-
tes aquelles persones amants d’aquesta disciplina de 
manera gratuïta.

21.30 a 23.30 h Sardinada.
24.00 h Plat musical Terapia de Grup Band.

dIumEnGE 19 d’aGost

12.30 h Vermut de Festa Major.
13.00 h Concurs “Cargols a la gracienca” 5è aniversari.
14.00 a 15.30 h Dinar de bandolers.
18.00 h Concurs de scrabble sobre el món de la cansaladeria.
20.00 h Xerrada “La cansaladeria catalana, tradició gastronòmi-

ca”, per J. Joan Alsina.
22.00 h Sopar gras, recuperant tradicions “Macarrons de Carna-

val a Barcelona”.
23.30 h Plat musical amb el Grup Adarve Jazz.

dIlluns 20 d’aGost

12.30 h Vermut de Festa Major.
13.00 h 1er Concurs d’all i oli a mà en directe (Cal portar morter 

i estris).
13.30 a 15.30 h Barbacoa i cargols.
19.00 h Tast presentació D.O. Vins de Catalunya (reserva prèvia).
21.00 a 23.00 h Sopar irlandès.
23.30 h Plat musical, música i dances irlandeses amb Irish Corner.

dImarts 21 d’aGost

12.30 h Vermut de Festa Major.
13.30 a 15.30 h Mossegant la cuina portuguesa.

18.00 h Berenar amb productes mallorquíns.
19.30 h Tast solidari de caves Berdie.
21.30 h Sopar i fi de festa de l’associació el Cargol Graciós.
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dImEcrEs 15 d’aGost

13.00 h Vermut gratuït.
18.00 h Tallers i jocs per a tota la família.

L’Espai de La Calma
Lloc: Cercle Catòlic de Gràcia. C. Santa Magdalena,12.
Organitza: Cercle Catòlic de Gràcia i Fund. Festa Major.

El Cercle torna a convertir el carrer Santa Magdalena 
en l’Espai de la Calma, un lloc tranquil on gaudir cada 
vespre d’espectacles íntims d’ambient familiar i elabo-
rats amb molta cura per satisfer a un públic fidel.

dIumEnGE 19 d’aGost

12.00 h Puck	 i	els	sentits. Espectacle per a públic familiar de 
4-7 anys. Aforament limitat.

dIlluns 20 d’aGost

20.00 h Nit de peces curtes I. Mostra de les creacions dels 
professionals que participen en el Barcelona Dance and 
Scenic Arts International Meeting Point. Aforament li-
mitat.

dImarts 21 d’aGost

20.00 h Nit de peces curtes II. Mostra de les creacions dels 
professionals que participen en el Barcelona Dance 
and Scenic Arts International Meeting Point. Afora-
ment limitat.

Classes del Barcelona Dance and Scenic Arts International 
Meeting Point obertes al públic.
Del 15 al 21 hi ha la possibilitat d’assistir com a públic als tallers de 
moviment que impartiran alguns dels millors professors del pa-
norama actual. Només cal enviar un mail a barri@lacaldera.info. 
Aforament limitat.
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21.00 h Sopar a la fresca.
22.00 h Nit de teatre amb Escenes a càrrec dels actors i actrius 

del teatre del Cercle. Espectacle gratuït.

dIjous 16 d’aGost

11.00 h Matí d’esports per a grans i petits.
17.00 h 1a trobada de col·leccionistes de plaques de cava.
21.00 h Sopar a la fresca.
22.00 h Òpera, opereta i sarsuela, amb la participació de Te-

resa Garrigosa, el tenor Vicenç Esteve i el cor del Cer-
cle. Al piano, Xavi Dolç i amb la participació de Tokta, 
companyia Contemporània de Castanyoles. Especta-
cle gratuït.

dIvEndrEs 17 d’aGost

12.00 h Taichi centre Arrels.
18.00 h Tallers i jocs per a tota la família.
19.00 h Tast de Cerveses.
21.00 h Sopar a la fresca.
22.00 h Nit de màgia, a càrrec de la companyia Sermàgic. Es-

pectacle gratuït.

dIssabtE 18 d’aGost

11.00 h Matí d’esports per a grans i petits.
18.00 h Xocolatada infantil, jocs amb xocolata i sorpreses!

21.00 h Sopar a la fresca.
22.00 h Llums, càmera... cançó! Cantabile, cor de noies, inter-

preta conegudíssimes cançons de pel·lícules. Especta-
cle gratuït.

dIumEnGE 19 d’aGost

11.00 h Matí d’esports per a grans i petits.
21.00 h Sopar a la fresca.
22.00 h Cantada d’havaneres i rom cremat amb Pirats pel Mar 

grup d’havaneres del Cercle. Espectacle gratuït.

dIlluns 20 d’aGost

11.00 h Matí d’esports per a grans i petits.
18.00 h Concurs	de	pastissos! Inscripcions i bases del concurs 

a partir del dia 15 d’agost a l’Espai de la Calma.
21.00 h Sopar a la fresca.
22.00 h Nit de musicals. Algunes de les melodies dels musicals 

més famosos a càrrec dels actors i actrius del Cercle. 
Espectacle gratuït.

dImarts 21 d’aGost

11.00 h Matí d’esports per a grans i petits.
18.00 h Tallers i jocs per a tota la família.
21.00 h Sopar de cloenda amb amics i veïns del carrer. I gran fi 

de festa a ritme de Swing!
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Matins de 10.00 a 13.00 h
Punt d'informació de les entitats de solidaritat de Gràcia.
Tardes de 18.30 a 21.00 h
Activitats infantils i l’hora de les entitats solidàries.
Nits de 21.30 a 24.00 h
Nits amb ànima presentades per la Núria Clemares: Relat, es-
pectacle i un relat per un sorbet!

dImEcrEs 15 d’aGost

sense sOstRe
18.30 h Conte i taller amb Lola Lamaca, En Jan viu al terrat i La 

Senyora Hipoteca i la Super Mama.
20.00 h L’hora de les entitats solidàries, amb Centre obert Heu-

ra, Rauxa i Càritas.
22.00 h Narració musicada Escolta’ns!! amb Sergi Dantí.

L’Espai
de la Solidaritat
Lloc: Plaça Revolució.
Organitza: Districte de Gràcia.

La plaça Revolució enguany s’ha transformat en l’Espai 
de la Solidaritat, on tot el dia hi haurà informació sobre 
organitzacions que treballen per aconseguir el benestar 
de les persones i col·lectius, tallers, conta-contes, músi-
ca i activitats infantils, a més d’una cistella solidària.

dIjous 16 d’aGost

Gent GRan
18.30 h Conte i taller amb Lola Lamaca, La caputxeta vermella 

es jubila i Petonets d’àvia.
20.00 h L’hora de les entitats solidàries, Creu Roja.
22.00 h Narració Canta’m un conte, a càrrec de Susana Tor-

nero.

dIvEndrEs 17 d’aGost

infància i aDOLescència
18.30 h Conte i taller amb Lola Lamaca, Les pilotes són per ju-

gar i Per què no puc votar? i El tresor de l’Elna, a càrrec de 
l’associació AMBAR.

20.00 h L’hora de les entitats solidàries Associació AMBAR i 
Creu Roja.

22.00 h Concert Forja de Cultures, a càrrec d’Amar Mende.

dIssabtE 18 d’aGost

faMíLia
18.30 h Conte i taller amb Lola Lamaca, La millor família del 

món.
20.00 h L’hora de les entitats solidàries, Associació Banc del 

temps i Grup NES (No estiguis sol) dels Lluïsos de 
Gràcia.

22.00 h Narració relats per fer-nos grans, a càrrec d’Elisabet 
Ulibarri, narració i Paco Peñaranda, guitarra.

dIumEnGE 19 d’aGost

PObResa
18.30 h Conte i taller amb Lola Lamaca, Quan tanca el super-

mercat i L’Enric vol ser ric.
20.00 h L’hora de les entitats solidàries, Càritas i Banc Aliments 

Zona Nord.
22.00 h Narració musicada Blau de la mediterrània, a càrrec de 

Jordi, veu i guitarra i Oriol Tonietti, percussió i Llorenc 
Pujol, baix.
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dIlluns 20 d’aGost

ViOLències De GèneRe
18.30 h Conte i taller amb Lola Lamaca, El veí crida molt i ta-

ller de xapes Trenquem el silenci, a càrrec de Plataforma 
Unitària contra Violència de Gènere.

20.00 h L’hora de les entitats solidàries, Creu Roja.
22.00 h Narració musicada Contes que acaben malament... 

o no? a càrrec d’Assumpta Mercader, narració i Maria 
Carretero, teclats.

dImEcrEs 15 d’aGost

18.00 h Duo musical So màgic.

dIjous 16 d’aGost

18.00 h Havaneres amb el grup Blau Mediterrà.

dIvEndrEs 17 d’aGost

18.00 h Duo musical Parfills.

dIssabtE 18 d’aGost

18.00 h Trio de mariaxis.

dIumEnGE 19 d’aGost

18.00 h Duo musical Zambra.

dIjous 16 d’aGost

19.00 h Contes, Nena no tinguis por, amb la contacontes Eli-
sabet Ulibarri, Contes de gènere, inclusius, adaptats i 
adreçats a infants a partir de 4 anys amb o sense pluri-
discapacitat.

19.30 h La pallassa maga Xicana.

dIvEndrEs 17 d’aGost

20.00 h Circ, Històries amb Mozart, un espectacle d’Imma 
Colomer. Direcció i actriu: Imma Colomer; Oriol Ro-
maní, clarinet; Joana Altadill, clarinet; Laura Guasteví, 
fagot.

dIssabtE 18 d’aGost

22.00 h Concert música i ball a càrrec de Les Galetes Fran
klin, amb Mònica Monge, veu; Maira Comalat, veu; 
Ferran Irzo, guitarra; Ferran Aguiló, baix; Marc Gay, 
trompeta; Nil Villà, saxo; Coqui Castells, bateria; Joan 
Vallcorba, teclats.

L’Espai de
la Gent Gran
Lloc: Pl. del Poble Romani, davant del Casal d’Avis Siracusa.
Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia i Casal d’Avis.

Plaça de les
dones del 36
Lloc: Plaça de les Dones del 36.
Organitza: Districte de Gràcia.

dIlluns 20 d’aGost

18.00 h Màgia a càrrec del mag Toni de las Heras.

dImarts 21 d’aGost

18.00 h Ball a càrrec de Sebastià.
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dEl 15 al 18 d’aGost

10.00 a 21.00 h Fira d’Artesans, amb el col·lectiu “El Petit Arte-
sà”, a Còrsega amb Indústria.

dIjous 16 d’aGost

18.00 h Jocs infantils (davant l’estàtua de Clavé).

dIvEndrEs 17 d’aGost

21.00 h Sopar de carmanyola per socis i amics (davant Clavé).

dIssabtE 18 d’aGost

22.30 h Havaneres Grup Barcanova, rom cremat (davant Clavé).

dIumEnGE 19 d’aGost

La festa D’aiGües!
Organitza: Aigües de Barcelona
17.00 a 20.00 h Vine a jugar amb nosaltres, de la mà d’Aigües de 

Barcelona podràs divertir-te amb jocs d’aigua per a tota 

Passeig de Sant Joan
Organitza: Associació de Veïns i Amics del Passeig Sant Joan.

la família. Adreçats a nens i nenes entre 0 i 10 anys (Al 
costat de l’estàtua de Clavé).

18.00 h Tallers infantils de manualitats (davant Clavé).
19.00 h Xocolatada.

dIumEnGE 19 d’aGost

15.45 h La Fundació Festa Major de Gràcia i el carrer Fraterni-
tat EFIT amb la col·laboració de diferents carrers, pla-
ces i espais de Festa, organitzen una gimcana per a 
totes les edats amb l’objectiu de recórrer les places 

VIII Gimcana Festa 
Major de Gràcia
Lloc: Per diferents carrers de Gràcia. Inici a la plaça de la 
Vila de Gràcia.
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dIjous 16 d’aGost

20.00 h 10è Concert d’orgue de Festa Major, per a petits i grans, 
a càrrec d’Amaia	Goñi. Amb el següent Programa: F. 
Rodriguez: Sontada XI; J. Rheinberger: Trio, Preludi; 
P. Bruna: Tiento “Sobre la Letanía de la Virgen; J.C.F. 
Fisher: Chaconne; R. Shumann: Skizzen Op.58 Alle-
gretto; i B. Storace: Ballo della Battaglia.

Concert d’Orgue
de Festa Major
Lloc: Parròquia Santa Maria de Gràcia, carrer Gràcia
Organitza: Parròquia Santa Maria de Gràcia amb el suport 
de l’Ajuntament de Barcelona Districte de Gràcia

16, 17, 18 I 19 d’aGost

20.00 h Teatre “Pànic al Palace” amb el grup Sotacabina, direc-
ció Mercè Pardo. Preu 8€.

L'Espai del teatre
Lloc: Lluïsos de Gràcia plaça del Nord 7-10
Organitza: Lluïsos de Gràcia.

La Fundació Festa Major de Gràcia ha posat en marxa durant la 
celebració de la Festa Major de Gràcia, entre el 14 i el 21 d’agost, 
la campanya solidaria “Una festa amb cor” que consisteix en la 
venda de polseres solidaries al preu de 2 euros i que tindran com 
a destí a Càritas. Aquestes polseres es poden comprar en tots 
els carrers i places guarnides, així com també en els espais ofici-
als de la festa.

Una festa amb cor.
La polsera solidaria

i carrers guarnits. Un recorregut ple d’emocions, sor-
preses, en el que podreu saltar, cantar, somiar o dis-
fressar-se. INSCRIPCIONS: Fundació Festa Major de 
Gràcia, Igualada, 10, del 13 al 18 d’agost. Els grups han 
de ser de 5 participants (sense límit d’edat, però hi 
ha d’haver algú responsable del qual necessitarem el 
seu telèfon). A la sortida es donaran totes les indica-
cions pertinents. A partir d’aquest moment i fins a les 
20,00 hores. A més proves realitzades, més punts ob-
tindreu. El lliurament de premis es farà al carrer Frater-
nitat (Tordera – Torres) a les 21.30 h.
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dEl 10 al 21 d’aGost

18.00 a 22.00 h Visites guiades al refugi de la plaça del Diamant, 
d’una hora aproximadament, preu 3 euros. Informació i 
reserva a la taula del Taller d’Història a la mateixa plaça, 
totes les tardes de 18.00 a 22.00 h. Cal inscriure’s abans.

dIEs 16, 17, 18, 19, 20 I 21 d’aGost

11,00 h Un itinerari que comença amb un audiovisual sobre la 
festa a la seu de la Fundació Festa Major de Gràcia i 

dIjous 16 d’aGost

19.00 h Taller de construcció de ventalls, amb la Cia. la Residual.

dIvEndrEs 17 d’aGost

19.00 h ECOJUGA, parc de jocs constructius amb residus. A 
càrrec de la Companyia la Residual.

dIumEnGE 19 d’aGost

19.00 h Un viatge sensorial, contes inclusius i taller de jocs sen-
sorials adaptats a infants amb plurisdiscapacitat a partir 
de 4 anys. Amb Elisabet Ulibarri i Mon Mas.

Visites al refugi de
la plaça del diamant
Lloc: Plaça del Diamant.
Organitza: Taller d’Història de Gràcia Centre d’Estudis.

Itinerari històric festiu
Lloc: Carrers guarnits de la Festa Major de Gràcia
Organitza: Taller d’Història de Gràcia Centre d’Estudis 
amb col·laboració de la Fundació Festa Major de Gràcia.

Punt Verd Tabuenca
Lloc: Carrer Guilleries, 24.
Organitza: Punt Verd Tabuenca.

continua per diferents carrers guarnits, amb l’opció final 
de prendre un vermutet gracienc.

 Places limitades en cada itinerari. Preu 9 euros.
 Informació i reserva a la taula del Taller d’Història a la 

plaça del Diamant, totes les tardes de 18.00 a 22.00 h. 
del 10 al 21 d’agost. Cal inscriure’s abans.
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dEl 14 al 21 d’aGost

12.00 a 22.30 h Mostra d’artesania, mostra d’articles artesans vari-
ats i únics, venuts pels propis artesans i artistes.

A CADA CARRER, TASTA UN VI

dIvEndrEs 17 d’aGost

18.30 h Plaça Rovira.
19.30 h Carrer Puigmartí.

dIssabtE 18 d’aGost

13.00 h Carrer Verdi.
18.00 h Carrer Berga.
19.00 h Placeta Sant Miquel (carrer Luis Antúnez).

dIumEnGE 19 d’aGost

13.00 h Carrer La Perla.
18.00 h Carrer Joan Blanques (dalt).

dEl 14 al 21 d’aGost

12.00 a 22.30 h Mostra, venda i tast. Productes etiquetats en català.

La Plaça
de l’Artesania
Lloc: Plaça de la Virreina.
Organitza: Associació d’artesans, firaires i artistes de Gràcia.

Fira de productes
etiquetats en català
Lloc: Plaça de la Virreina.
Organitza: ADEC.

Ruta dels Vins
de la d.O. Catalunya

Sabies que a Catalunya es fan vins des de fa més de 
2500 anys? Si encara no els has tastat, vine a la Festa 
Major de Gràcia!

dIlluns 20 d’aGost

13.00 h Carrer Ciudad Real.
18.00 h Carrer Llibertat.
19.00 h Tasta-Gràcia (plaça Manuel Torrente).
19.00 h Carrer Camprodón.

dImarts 21 d’aGost

18.00 h Plaça de la Vila.
19.30 h Carrer Joan Blanques (baix).
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dIjous 16 d’aGost

11è tORneiG De tennis tauLa
Lloc: Centre Moral de Gràcia, Ros de Olano, 9. Organitza: 
Centre Moral de Gràcia i Fundació Festa Major de Gràcia. Pa
trocina: UBAE. Inici: 10.00 h. Categories: Masculina, femenina i 
parelles (poden ser mixtes). Inscripcions: Fundació Festa Major 
de Gràcia, Igualada 10, fins el 14 d’agost de 17.00 a 21.00 h. Preu: 
6 euros per jugador (1 euro es destinarà a Càritas).

dImEcrEs 15 d’aGost

16è tORneiG De bàsquet 3 X 3
Lloc: Col·legi La Salle de Gràcia, plaça del Nord,14. Organit
za: Associació Antics alumnes de la Salle-Josepets i Funda-
ció Festa Major de Gràcia. Patrocina: UBAE. Inscripcions: al 
web www.festamajordegracia.cat. Categories: Cadet i Junior 

Activitats esportives

(nascuts els anys 95, 96, 97, 98), Sènior (nascuts el 94 i anteri-
ors). Els equips poden ser mixtos. Equips: mínim 3 i màxim 5 
jugadors. Horari del torneig: 9.30 h. (convocatòria), 10.00 h. 
(inici del torneig). Preu: 25 euros per equip + donatiu 1 euro 
per a Càritas).

dIjous 16 d’aGost

8è tORneiG D’escacs
Lloc: Centre Moral de Gràcia, carrer Ros de Olano, 9. Orga
nitza: Club d’Escacs 3 Peons, Fundació Festa Major de Gràcia 
i Centre Moral de Gràcia. Patrocina: UBAE. El torneig cons-
tarà de partides ràpides a 10 minuts. Sistema suís, set rondes 
amb un màxim de 60 jugadors. Inici: 10.00 h. Inscripcions: 
Fundació Festa Major de Gràcia, carrer Igualada, 10, fins el 15 
d’agost de 17.00 a 21.00 h. Preu: 1€ el total recaptat es desti-
narà a Càritas.

dIssabtE 18 d’aGost

PeDaLaDa POPuLaR
Hora: 10.30 h. Inici: Passeig de Sant Joan - Travessera (Jardins). 
Recorregut: Pg. Sant Joan-Travessera, Escorial, Providència, pl. 
Rovira i Trias, Rabassa, Sant Salvador, Verntallat, Martí, Torrent 
de les Flors, Encarnació, Torrent de l’Olla, Trav. de Gràcia, Bailèn, 
Còrsega, Jardinets, Gran de Gràcia, Santa Rosa, Badia, Mateu, 
T. de l’Olla, Montseny, Pere Serafi, Trav. de Gràcia, T. de l’Olla, 
Diluvi, pl. Vila de Gràcia. Org.: Fundació Festa Major de Gràcia 
i Club Ciclista de Gràcia. Patrocina: UBAE.
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10è cOncuRs LiteRaRi ViLa De GRàcia De cOn-
tes i POesia
Bases: Fundació Festa Major de Gràcia, carrer Igualada 10. 
Organitza: Centre Moral Instructiu de Gràcia i Fundació Fes-
ta Major de Gràcia. Modalitats (totes en llengua catalana): A 
- contes amb temàtica lliure; B - contes sobre la Festa Major 
de Gràcia; C - poesia sobre la Festa Major de Gràcia. Presen
tació dels contes: Centre Moral Instructiu de Gràcia, carrer 
Ros d’Olano, 9, 08012 Barcelona. Termini d’admissió: fins el 
18 de desembre de 2012. Nominacions de les obres finalistes: 
13 d’abril de 2012. Lliurament de premis: 26 d’abril de 2013 a 
la sala d’actes d’El Centre Moral de Gràcia. Premis (per a ca-
da modalitat): Primer Premi “Fundació Festa Major de Gràcia”, 
600 €, diploma i present de la Festa Major de Gràcia. Segon 
Premi “Centre Moral Instructiu de Gràcia”, 200 €, diploma i 
present de la Festa Major de Gràcia.

10è cOncuRs LiteRaRi ViLa De GRàcia De teXtOs 
teatRaLs
Bases: Fundació Festa Major de Gràcia, Igualada 10. Organit
za: Centre Moral Instructiu de Gràcia i Fundació Festa Major 
de Gràcia. Tema: lliure. Presentació: 5 còpies mecanografia-
des en DIN-A4 amb el títol de l’obra a la portada. Centre Moral 
Instructiu de Gràcia, Ros d’Olano, 9, 08012 Barcelona. Termini 
d’admissió: 18 de desembre de 2012. Lliurament de premis: 26 
d’abril de 2013. Premis: Primer Premi “Centre Moral Instructiu 
de Gràcia”, 500 euros. Segon Premi “Fundació Festa Major de 
Gràcia”, 200 euros.

16è cOncuRs De fOtOGRafia
Bases: Fundació Festa Major de Gràcia, Igualada 10. Organit
za: Taller d’Història de Gràcia i Fundació Festa Major de Grà-

Concursos

Exposició “Antològica de la Festa Major, història, guarnits 
i festers”, del 13 d’agost al 7 de setembre a la seu del Districte 
de Gràcia, a la plaça de la Vila de Gràcia, 2. Organitza: Taller 
d’Història de Gràcia amb la Fundació Festa Major de Gràcia.

Exposició “La Patum i altres patrimonis”, exposició itinerant 
del Museu Etnològic, del 15 al 21 d’agost, a l’Espai Albert Mu-
sons, carrer Alzina, 9. Organitza: Museu Etnològic de Barcelo-
na amb la Fundació Festa Major de Gràcia.

Exposició d’una selecció d’obres del XIX Concurs del Car
tell de la Festa Major, del 11 al 21 d’agost, a la seu de la Fun-
dació Festa Major de Gràcia, Igualada, 10.

Exposició de pintura, 15 d’agost de 10.00 a 20.00 h. a la pla-
ça Joanic. Informació: secretaria.dip25deoctubre@gmail.
com. En suport i objectiu d’aconseguir “El dia internacional 
de la pintura”.

Exposicions

dImEcrEs 15 d’aGost

18è tROfeu ViLa De GRàcia
Hora: 20.00 h. Lloc: Estadi Nou Sardenya. El C.E. Europa s’en-
fronta l’Espanyol B en la 18è edició del Trofeu Vila de Gràcia. En
trades: Socis 3 euros, general 6 euros, fins als 16 anys, gratuït.

cia. Tema: Festa Major de Gràcia 2012 i, preferentment les 
places i carrers guarnits. Presentació d’originals: Del 1 al 26 
d’octubre, de 8.30 h. a 14.30 h. a l’oficina d’atenció al ciutadà, 
del Districte de Gràcia, plaça de la Vila de Gràcia, 2, o a la seu 
de la Fundació Festa Major de Gràcia, L’Alzina, 9, de 17.30 h. 
a 21.00 h, excepte dissabtes i festius. Lliurament de premis: 
Segona quinzena del mes de novembre. Premis: 1r, 300 euros; 
2n, 180 euros; 3r, 120 euros.

16è cOncuRs De PintuRa RàPiDa
Inscripcions: Dies 15 o 16 d'agost. Horari: de 10.00 h. a 12.00 
h. Lloc: Fundació Festa Major de Gràcia, carrer Igualada, 10. 
Tema: Els guarniments dels carrers i places de la Festa Ma
jor. Lliurament d’obres: Dies 15 o 16 d'agost. Horari: de 
18.00 h. a 21.00 h. Lliurament de premis: Segona quinzena 
d’octubre a la seu de la Fundació Festa Major de Gràcia, car-
re Alzina, 9. Categories: A fins a 14 anys, B de 15 a 18 anys, C 
més de 18 anys. Premis: A i B 1r i 2n obsequi de Festa Major, C 
1r, 600 euros; 2n, 300 euros; 3 Mencions d’Honor i certificat de 
participació per a tots els participants.



La festa Gràcia 61








