
426 Festes 
de Sant Roc 
Plaça Nova

Del 13 al 16 d’agost de 2015
Barri Gòtic de Barcelona

Medalla d’honor de la Ciutat de Barcelona
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Celebrades des del 1589
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La plaça Nova i el barri de la Catedral



PÒRTIC
L’any passat les festes del nostre barri arribàvem als 425 anys de celebració. Les Festes de Sant Roc de Barcelona a 

la plaça Nova -la Festa Major del Barri Gòtic- són les festes populars més antigues de la ciutat i, des de l’any 1589 

quan els veïns del barri de la Catedral van fundar la Confraria de Sant Roch de la Plassa Nova i van iniciar a cele-

brar-les, han sobreviscut a tots els episodis que els veïns, el barri i la ciutat han patit i han gaudit.

Aquest any continuem amb les celebracions del “4 1/4 .” 425 anys de Sant Roc a Barcelona, i ho fem amb una nova 

exposició: “El Barri Perdut”, la plaça Nova i el barri de la Catedral, i també amb un seguit d’actes paral·lels: con-

ferències, xerrades, presentacions de músiques i d’audiovisuals i activitats infantils, entre altres, que es succeiran al 

llarg de l’any, principalment, a La Casa dels Entremesos, seu de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.

Aquesta exposició, que podrà ser visitada lliurement fi ns el 29 de novembre a La Casa dels Entremesos, vol recordar 

les transformacions urbanístiques que, des de l’any 1908 i fi ns l’any 1958, el barri va patir, i les greus i irremeiables 

conseqüències que aquestes van tenir per a milers de veïns i comerciants, tot transformant una manera de ser i de 

viure molt diferent de les que experimentem ara al que es coneix com a centre de la ciutat i que és anomenat barri 

Gòtic. 

Amb l’exposició volem fer un homenatge a tots aquests veïns i comerciants que forçats van haver d’abandonar les 

seves llars i comerços, als que van morir en els sanguinaris bombardejos del 30 de gener 1938 i a tots aquells que 

mitjançant les Festes de Sant Roc van saber mantenir l’esperit popular i de bon veïnatge del barri de la Catedral. Entre 

molts altres, volem recordar tota la nissaga plaçanovina dels Estruch. Al seu darrer representat, Joan Estruch i Pipó, 

qui va ser president del la nostra Associació, volem dedicar aquesta exposició.  

També volem dedicar les celebracions a tots els veïns i comerciants que, més recentment i encara ara, pateixen en 

el nostre barri altres transformacions i altres agressions no menys severes: el turisme descontrolat, la pressió immo-

biliària, la venda incontrolada, la pobresa, la soledat de la gent gran...    Hi ho fem perquè estem convençuts que la 

festa major del barri és el punt de trobada de tots els sectors del veïnat, dels que hi viuen i dels que hi treballen. 

Perquè estem convençuts que la festa major ha de ser, sobretot en temps difícils, el moment relaxat d’intercanvi 

d’experiències, de coneixements, de comunicació, de solidaritat, de col·laboració i, sobretot, de joia compartida i de 

convivència. Com ens agrada dir: Malgrat tot, som un barri obert i la nostra festa n’és la seva millor expressió.

Ara ens preparem tots -veïns, comerciants, ex veïns, amics i visitants- per a celebrar unes 426 Festes de Sant Roc 

de Barcelona a la Plaça Nova ben lluïdes. A continuació teniu un programa farcit de possibilitats, amb actes tradicio-

nals, singulars i únics que ens distingeixen a tota la ciutat, i tota mena d’activitats festives i participatives on tothom 

pot trobar allò que més li agradi. Per tant llegiu-vos el programa atentament, trieu, participeu, col·laboreu i sobretot 

gaudiu del barri i de les seves tradicions.

Moltes Gràcies i Bones Festes.

Associació de Festes de la Plaça Nova

e-mail: secretaria.plassanova@telefonica.net

Plaça de les Beates, 2 “La Casa dels Entremesos”, 3a. planta

Tots els dimecres de 20,00. a 23,00 hores

La Comissió de Festes.

santroc.plnovawww.plnova.cat gegantsplnova gegantsplnova



La plaça Nova i el barri de la Catedral



Ja fa algunes dècades que, de la vella plaça Nova, pràcticament no en queda res. 

La seva persistència en el nomenclàtor de la ciutat, tanmateix, és un refl ex de la 

pervivència de l’ànima ciutadana de la plaça Nova, que cada any té en les Festes de 

Sant Roc una de les seves principals manifestacions. Any rere any, tots els participants 

en la celebració contribueixen a fer de la plaça Nova una realitat ben tangible, cada 

dia més vigorosa.

No va ser fi ns a les dècades de 1940 i 1950 que la plaça Nova va començar a 

perdre la seva característica personalitat urbana construïda al llarg dels segles. Els 

bombardeigs franquistes sobre Barcelona durant la Guerra Civil i l’acció de la piqueta 

durant la postguerra van ser els episodis més visibles de la història del barri perdut 

a l’entorn de la Catedral. Tot i que havia estat molts anys abans, el 1859, quan 

es va decretar la seva supressió en la virtualitat del plànol de reforma i eixample 

d’Ildefons Cerdà, confi rmat posteriorment pel projecte de transformació de la ciutat 

antiga impulsat per Àngel Baixeras.

La imatge històrica de la plaça Nova s’ha mantingut intacta en els centenars de 

fotografi es conservades als arxius i museus públics i privats de la ciutat,  i també 

en milers d’àlbums familiars curosament conservats a casa de molts plaçanovins. 

Aquestes imatges familiars no només són d’un gran interès personal i emotiu si no 

també històric i cal recuperar-les.

Al costat de les fotografi es històriques, plànols i gravats ens ajuden a reconstruir 

quina ha estat la forma i el paisatge urbà de la plaça al llarg dels segles. Sense els 

testimonis i la memòria personal dels milers de persones que hi han estat veïns i 

comerciants, però, a aquesta reconstrucció històrica li mancaria l’ànima, el valor 

afegit de l’experiència viscuda. Afortunadament, avui, a més de publicacions de relats 

personals disposem de les xarxes socials que permeten recollir, amb una extraordinària 

vivesa, el record dels seus protagonistes i també dels seus descendents.

Avui, amb el nostre seu entusiasme, tots els barcelonins i participants en les festes 

de Sant Roc, fem plaça Nova: avui tots som plaçanovins.

Daniel Venteo

Historiador i museòleg
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La plaça Nova i el barri de la Catedral



“El Barri Perdut”  
la plaça Nova i el barri de la Catedral

Entre els anys 1909 i 1911, amb l’obertura de la Via Laietana (1908-1913), carrers del barri de la Catedral com els de 

la Riera de Sant Joan, de l’Infern, de Sant Crist, de Graciamat, de l’Arc de la Glòria, del Bon Déu, de les Tres Voltes, 

de les Donzelles, d’en Vidal, de les Filateres o la plaça de l’Oli van desaparèixer sota la piconadora, i els carrers de 

Copons, del Misser Ferrer, de Ripoll o de la Tapineria van ser seriosament modifi cats. De la mateixa manera desapa-

reixerien o serien escapçats de manera important una vintena més de carrers dels barris de Junqueres i Montsió, de 

Sant Pere, de Santa Caterina, de Sant Just, de Santa Maria del Mar... Més de dos mil edifi cis enderrocats –palaus, 

convents, esglésies i vivendes i comerços que donaven vida als barris vells de la ciutat. Més de deu mil persones 

foragitades de les seves llars.

El diumenge 30 de gener de 1938, a quarts de nou del matí, un esquadró de l’aviació legionària italiana, aliada de 

l’exèrcit franquista, va bombardejar la ciutat. El bombardeig va afectar dramàticament el barri de la Catedral. Es van 

ensorrar o malmetre edifi cis de les places Nova i de Sant Felip Neri, dels carrers de la Corríbia, del Bou de la Plaça 

Nova, dels Capellans, dels Sagristans, dels Arcs, dels Boters, de la Palla, de Montjuïc del Bisbe... A les onze del 

matí, un segon i criminal bombardeig va tornar a afl igir el barri i va afectar fi ns i tot els serveis d’urgència i sanitaris 

que havien acudit a socórrer els ferits. Aquell matí les bombes van deixar dos-cents deu ciutadans morts i setanta-

cinc de ferits. Més de vint edifi cis del barri de la Catedral van quedar destruïts o seriosament afectats i molts dels 

veïns que van sobreviure al bombardeig es van veure obligats a deixar casa seva i marxar del barri.

Després de la guerra, les noves autoritats municipals franquistes, tot aprofi tant els efectes del bombardeig, van 

rescatar l’antic projecte del Plan de Reforma Interior, per enderrocar més edifi cis i obrir la projectada Gran Via C. 

La que seria l’avinguda de la Catedral, lentament, va fer desaparèixer els carrers de la Corríbia, del Bou de la Plaça 

Nova i de Sallent, i va transformar signifi cativament els carrers de la Palla, dels Arcs, dels Boters, dels Capellans, 

dels Sagristans, de Ripoll i la plaça Nova. Les obres de demolició es van allargar fi ns a l’any 1958, amb l’enderroc 

de les darreres cases del carrer de la Corríbia i de la plaça Nova, i amb l’adequació de la descoberta de les dues 

torres quadrades i del tram de muralla romana que fan de façana a la Casa de l’Ardiaca. 

Les nova reforma i l’enderroc d’edifi cis del sector van representar una lenta agonia del barri i una nova diàspora de 

més de mil set-cents veïns. Va ser una reforma urbanística brutal que no va comptar ni amb veïns i comerços, ni 

amb la tradicional cohesió social del barri ni, encara menys, amb les seves festes i tradicions. Una mala gestió amb 

interessos poc clars que va fer desaparèixer dramàticament tot un barri: el barri de la Catedral, “el Barri Perdut”.

L’exposició “El Barri Perdut” la plaça Nova i el barri de la Catedral, emmarcada en les celebracions del “4 1/4 .” 425 

anys de Sant Roc a Barcelona al barri de la Catedral, és una visió del barri que va néixer a redós de les muralles 

romanes de la ciutat, i al voltant de la plaça Nova -que va esdevenir el centre vital, comercial, social i festiu de 

la ciutat durant més de sis segles- i de les terribles conseqüències que l’obertura de la Via Laietana primer, els 

bombardejos del 30 de gener de 1938 després i l’obertura de l’avinguda de la Catedral més tard, van tenir per a 

veïns i comerços i per a una manera de viure, treballar, festejar i relacionar-se que, en ple centre de la ciutat, era 

excepcional. I, per altra part, de com les Festes de Sant Roc, com a tradició i patrimoni de tota Barcelona, encara 

són el testimoni viu d’aquest “barri perdut”. 

Montserrat Castells, Anna Garcia, Lluís Gelis i Xavier Cordomí. Comissaris de l’exposició



AQUÍ FEM FESTA TOT L’ANY !!!
* Vols ser de la Colla infantil de la plaça Nova? 

T’oferim els Gegantets Pippo i Gal·la i l’Àliga petita     
     

* Vols portar bestiari?

T’oferim l’Àliga de la Ciutat, la Víbria de Barcelona i l’Arpella del Gòtic.

* Vols portar gegants, nans i capgrossos?

T’oferim el Roc, la Laia i el Cu-cut, els gegants centenaris, 

els gegants nous i el nan de la Plaça Nova i el seus deu capgrossos.

* Vols fer de diable?  T’oferim els Diables del Barri Gòtic.

* Vols fer sonar la gralla o el tabal? 

T’oferim els Grallers la Pessigolla i els tabalers Percúdium.

VINE A VEURE’NS:  tots els dimecres no festius de 21,00 a 23,00 h.

Associació de Festes de la Plaça Nova

e-mail: secretaria.plassanova@telefonica.net - Plaça de les Beates, 2 (La Casa dels Entremesos)  3a. planta

Visita la nostra pàgina web:  www.geocities.com/barrigotic i www.lacasadelsentremesos.cat

Concurs CConcurs
Instagram

sss
mm

Penja la fotografi a a 
#Instagram amb l’etiqueta 

#426fmsantroc, participa 

en una d’aquestes 3 categories: 

Celebra l’aniversari de les festes 
i guanya el Lot de Sant Roc.

Imatge 
més 

impactant

Imatge 
més 

popular

Imatge 
dels 

426 anys

Bases: 
- Concurs obert del 13 al 17 d’agost. 
-  Penja la fotografi a al teu perfi l d’instagram amb l’etiqueta #426fmsantroc
-  Les imatges es podran consultar a l’àlbum del concurs a la pàgina: www.facebook.com/santroc_plnova 
- La imatge ‘més popular’ serà votada entre aquella que tingui més ‘M’agrada’ a l’àlbum del Facebook el dia 
17 d’agost a les 24h. 

-  L’Associació de Festes de la Plaça Nova es reserva el dret de decidir la imatge ‘més impactant’ i la imatge ‘dels 
426’. Aquestes es votaran en assemblea general el dia 2 de setembre i es faran públiques el dia 4 de setembre. 

-  Els guanyadors del Lot de Sant Roc podran passar a recollir l’obsequi a partir del dia 7 de setembre en horari 
d’obertura de La Casa dels Entremesos (Pl. de les Beates 2, 08003 Bcn)



Dijous 13 d’agost

10.00 h.Fira d’artesania
 des d’aquesta hora i fi ns a les 21.00 hores a la plaça Nova.

18.30 h.Cercavila inaugural pel barri: “en Cu-cut dalt del ruc”
  Amb el capgròs Cu-cut muntat en un ase, el Nan Cu-cut i altres capgrossos 

i la formació musical Percúdium+Metall.

19.15 h.Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc.  
                A càrrec del senyor Joan Planes i Riba antic veí del carrer del Sagristans10 -edifi ci 

afectat pel bombardeig del 30 de gener de 1938- i en nom dels milers de veïns i veïnes i 

comerciants que entre els anys 1908 i 1958 van haver de marxar del barri de la Catedral:  

“El Barri Perdut”. Amb la hissada de la bandera s’inauguraran ofi cialment les Festes de Sant Roc 2014.

 Tot seguit, començarà a funcionar la centenària

 Cucanya de la Plaça Nova
 Al llarg de les Festes: 40è Concurs de Cucany amb la col·laboració de Barna Centre.

19,30 h. Represa de la cercavila “en Cu-cut dalt del ruc” fi ns La Casa dels Entremesos on, a les 

20,00 h., es procedirà a la preinauguració de l’exposició: “El Barri Perdut”, 

la plaça Nova i el barri de la Catedral 

19.30 h.Ballada de Sardanes a càrrec de la Cobla Popular

22.00 h.Cantada d’havaneres

 amb el grup Peix fregit 

PROGRAMA

Al llarg de la cantada serà preparat 
el tradicional Cremat de Rom, 
que serà ofert a la mitja part 
de l’actuació. 

Del 13 d’agost al 16 d’agost i de l’1 de setembre a 29 de novembre

Exposició a la Casa dels Entremesos

Plaça de les Beates, 2

“El Barri Perdut”, la plaça Nova i el barri de la Catedral
  A La Casa dels Entremesos (Plaça de les Beates, 2).  Horaris: 

  De dimarts a dissabte de 10,00 a 13,00 h. i de 17,00 a 20,00 h. (del 13 d’agost al 24 de 

setembre) i de 16,00 a 19,00 h. (del 25 de setembre al 29 de novembre) 

  Diumenges i festius d’11 a 14 h. Dilluns i del 17 al 31 d’agost tancat.

 Preinauguració el 13 d’agost a les 20,00 h.  Inauguració 3 de setembre a les 20,00 h.

Accés lliure

mbre



Divendres 14 d’agost

10.00 h.
 Fira d’Artesania
 des d’aquesta hora i fi ns a les 21.00 hores a la plaça Nova.

17.00 h.
 Concurs infantil de dibuix
 Podran participar nenes i nens de 2 a 14 anys.

 Tema: Plaça Nova, Barri Gòtic, Festes de Sant Roc.

 Premi especial de tema caní: “la Festa del Gos”.

17.30 h.
 “El jugar de l’Amades” 

En el marc de les celebracions dels 125 anys del folklorista Joan Amades realitzarem una 

tarda de jocs tradicionals i populars de carrer a càrrec de la Cia. de Jocs l’Anònima. 

Podrem jugar a jocs com les curses de sacs i de l’ou i la cullera, trencar l’olla, la sortija, 

la xocolata i el melindro, la poma i la farina, estirar la corda i, tot seguit... a passar la 

centenària Cucanya de la Plaça Nova.

19.00 h.
 Taller de Diables Infantils
 Fes-te la teva maça i maquilla’t i ja ets un petit diable per a fer un correfoc

22.30 h.

 Nit de ball
 amb les bandes emergents: 

 22,30 h. La Morena.

 23,50 h. La Banddarra. 

 

Venda dels tradicionals PANELLETS DE SANT ROC;  les samarretes de les Festes de la Plaça 

Nova, dels Gegants i el Cu-cut de la Plaça Nova, dels Diables del Barri Gòtic, de l’Àliga de Barcelona, 

de la Víbria de Barcelona, de l’Arpella del Barri Gòtic, dels Grallers La Pessigolla i de la Cucanya; 

reproduccions dels Gegants Centenaris Roc i Laia i del nan Cu-cut, del Bestiari històric de Barcelona, 

pins de l’Àliga, postals, adhesius, estampes, els Goigs en llaor a Sant Roc, les Auques de la Plaça 

Nova i dels Cents anys dels gegants de la Plaça Nova i els llibres  “4 1/4. 425 anys de Festes de 

Sant Roc a Barcelona, de Vot de Ciutat a festa popular de la plaça Nova” i “Cent anys dels 

Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova” de Xavier Cordomí  i  “600 anys de  Plaça Nova” de 

Josep  Ma. Garrut.

AL LLARG DE LES FESTES
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Dissabte 15 d’agost

10.00 h.Fira d’Artesania
 des d’aquesta hora i fi ns a les 21.00 hores a la plaça Nova.

12.00 h.La Festa del Gos
  Proves i exhibicions d’ensinistrament caní 

amb la col·laboració de Club d’Agility Ciutat Comtal  

Tot seguit: 43a. Tradicional salutació del gos a Sant Roc.

Presentació de tots els gossos del barri. Repartiment de records 

amb la col·laboració de Reial Societat Canina de Catalunya.

13.00 h.Cucanya de la Plaça Nova.

17.30 h.XXXIV TROBADA I BALL DE GEGANTS
  Balls i cercavila amb els gegants i capgrossos, del Raval, de la Barceloneta, del Casc 

Antic, de Sant Pere de les Puel·les, de Sant Jaume, del carrer de la Princesa i els 

amfi trions de la Plaça Nova: els gegants Roc i Laia, els gegantets infantils Pippo i Gal·la, 

el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla.

Col·labora Casa Santiveri. 

19,15 h.Xocolatada popular

  agraïm la col·laboració de les veïnes i els veïns que fan possible la xocolatada

19,30 h.En el marc de La Festa Catalana, actuació de:

 el Ball de Gitanes de Mataró,

els Falcons de Vilanova i la Geltrú,
els Falcons de Barcelona

i els Gegants de la Plaça Nova: Roc, Laia i el nan Cu-cut.

Amb la col·laboració del Institut de Cultura de Barcelona i La Casa 

dels Entremesos.

20.00 h.Cucanya de la Plaça Nova

22,00 h. Ball amb el show “Cocodrilo Club”

amb el DJ Albert Malla.

1

1

1

1

lub”



Diumenge 16 FESTIVITAT DE SANT ROC

9.30h.  
 Gran Traca Despertada
 tot seguit:

 SEGUICI TRADICIONAL DE SANT ROC
amb el Diable de Sant Roc, els Bastoners de l’Esbart Català de Dansaires, l’Àliga de la 

Ciutat i el Lleó de Barcelona, els Gegants Centenaris de la Plaça Nova amb el fl abiolaire 

Jordi Puig, el nan Cu-cut i els gegantets Pippo i Gal·la, els grallers la Pessigolla, la Bandera 

Verda de la Comissió de Festes de Sant Roc, la Cobla Ciutat de Cornellà, veïns, ex veïns 

i simpatitzants del barri, tot adreçant-se a la Basílica de Santa Maria del Pi.

10.00h. 
 Fira d’Artesania des d’aquesta hora i fi ns a les 21.00 hores a la plaça Nova.

10.30h. 
 A l’Altar Major de la Basílica de Santa Maria del Pi, Solemne Missa Cantada

amb el cant dels Goigs en llaor a Sant Roc, la veneració de la relíquia de Sant 

Roc i la benedicció dels panellets de Sant Roc que seran distribuïts entre  els 

assistents. 

Acabada la cerimònia, visita al Palau Episcopal, rebuda del senyor Bisbe i balls d’honor de l’Àliga 

de la ciutat, els Gegants centenaris, els gegants infantils, el nan Cu-cut, el Lleó, els bastoners i el 

diable de Sant Roc. 

Tot seguit es procedirà a l’antiga tradició i privilegi de les Festes de Sant Roc de la 

col·locació de la bandera verda de la comissió, a la balconada 

principal del Palau, des d’on presidiran la Festa.*

12,15 h.Ja a la plaça Nova:

 Presentació de recuperació de l’antiga imatge de:

 Sant Roc de la Plaça Nova i el gos de color blau cel.

  Aquesta imatge, recreada als obradors de Ventura & Hosta, era la que lluïa la fornícula de 

la plaça Nova al llarg del segle XIX i fi ns l’any 1936 i que va ser popular a tota Barcelona, a 

part de per la devoció a sant Roc a tota la ciutat, pel color blau cel del gos que acompanya 

el sant.

tot seguit:Ofrena fl oral a les dues imatges de Sant Roc de la Plaça Nova 

La cerimònia de col·locació de la bandera 

es podrà seguir des de la plaça Nova.
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Diumenge 16 FESTIVITAT DE SANT ROC (continuació)

12,15 h.
 Ball del Centenari dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova

 En versió per a cobla del mestre Jordi León.

 Ball: Gegants centenaris de la Plaça Nova / Música: Cobla Ciutat de Cornellà.

 I a continuació: balls dels bastoners, els gegants infantils, 

 el nan Cu-cut, el Lleó, l’Àliga de la Ciutat 

 i el diable de Sant Roc.

tot seguit:
 El “Porró-Llarg”
  com ho fa des de l’any 1830, el “Porró-llarg”, ple de bon vi, romandrà tot el dia a la Plaça 

Nova, per a que begui tot aquell que pugui aixecar el seu llarguíssim galet.

12.30 h.
 Ballada de Sardanes
 a càrrec de la COBLA CIUTAT DE CORNELLÀ.

13.00 h.
 Cucanya de la Plaça Nova

17,30 h 
 Festival Infantil: 
 17,30 h. Màgia amb el Mag Xarrin Xarrin

 18,15 h. Titelles tradicionals catalans amb Titelles Vergés.   

 18,45 h. Enlairament del Globus del Capità Muyón i

               lliurament dels premis dels concursos de Cucanya i de Dibuix.

 19,15 h. Pallassos amb el grup Pallassos de l’Arlequí. 

19.45 h 
 Cucanya de la Plaça Nova. 

 Darrera oportunitat de passar-la aquest any.

  

a la Plaça 

galet.

rrinrrin

Titelles Vergés.   

pità Muyón i

canya i de Dibuix.

de l’Arlequí. 



Diumenge 16 FESTIVITAT DE SANT ROC (continuació)

20,30 h 

 Actuació del degà dels esbarts de Catalunya 
 Esbart Català de Dansaires
  Que, amb l’acompanyament musical de la Cobla Ciutat de Cornellà, presentarà un selecte 

programa de danses tradicionals catalanes.

 Mestres de Dansa: Anna Bigas. 

 Regidoria i Vestuari: Montserrat Garrich, Joana Duch i  Xavier Olària. 

 Direcció Musical: Joan Gómez.

 Direcció Artística: Secció Tècnico-Etnogràfi co-Folklòrica.

22.15 h
 Va tocada
 amb  Percúdium

22.00 h  
 XXXII CORREFOC amb els Diables del Barri Gòtic 

 i la Víbria de Barcelona

 Recorregut: Plaça Nova, Palla, Banys nous, Baixada de Santa Eulàlia, Sant Sever, 

               Sant Felip Neri, Plaça de Sant Felip Neri, Montjuïc del Bisbe, Plaça Garriga i Bachs, Bisbe 

i Plaça Nova.

22.45 h  Final de les Festes de Sant Roc 2015

 Castell de focs 

a càrrec de:  Pirotècnia Igual.

Recordem, per una millor SEGURETAT EN EL CORREFOC: 

Aparadors i vidres s’han de protegir amb cartrons 
o abaixant les portes metàl·liques. Retirar els cotxes aparcats 
al llarg del recorregut. No llançar aigua des de balcons i fi nes-
tres. Vestir roba de cotó, màniga llarga, mocador o barret al 
cap i calçat fl exible i tancat. 
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 AGRAÏM  LA COL·LABORACIÓ AMB LES FESTES 
DE SANT ROC DELS COMERCIANTS DEL BARRI

 4rt Montfalcón, quadres A. Batlle, Llibreria 

 Bilbao Berria, Cuina basca Can Boada, Fotografi a

 El món d’en Dadà, Moble infantil  Casa Fèlix, Merceria 

 Casa Jornet, Mobles Casa Santiveri 

 Castelló, Farmàcia Catedral, Farmàcia 

 Catedral, Tabacs Conesa, Papereria 

 Coses de Casa, Robes Cristobal Pio, Antiguitats

 Duch Antigalles, Antiguitats  El Restaurant d’en Víctor 

 José Luís, Barberia  La Pineda, Xarcuteria  

 Mayné, Tabacs  Selvaggio, Llibreria      

 Natibert, Bosses  Casa Fargas, Bomboneria

 Poch, Calçats  San Roman, Xurreria 

 Santa Clara, Pastisseria  Tutusaus, Òptiques 

i de les institucions i entitats:

AJUNTAMENT DE BARCELONA  ARQUEBISBAT DE BARCELONA 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT   BARNA CENTRE      

CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL  CÀRITAS DIOCESANAS   

DIPUTACIÓ DE  BARCELONA  INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA  

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES  FALCONS DE BARCELONA

GENERALITAT DE CATALUNYA   GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DEL PI  REIAL SOCIETAT CANINA DE CATALUNYA 

i tots els veïns i els exveïns del barri

 Amb la col·laboració de: 



amb la col·laboració de:

Disticte de
Ciutat Vella


