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9 de maig
19.30 h
Moixiganga de Vilafranca  
del Penedès
ball de Panderetes  
de Vilafranca del Penedès
Moixiganga de barcelona

16 de maig
19.30 h
castellers de la Vila de Gràcia
castellers de rubí
Falcons de barcelona

23 de maig
19.30 h
castellers de la sagrada 
Família
castellers Nyerros de la Plana
Gegants ramon i lola 
del raval

30 de maig
19.30 h
Falcons de barcelona
Falcons de llorenç  
del Penedès
esbart català de dansaires

6 de junY
19.30 h
especial “Festes 
Quinquennals del Pi” amb: 
el lleó i la Mulassa de 
barcelona i els Gegants grans 
i petits del Pi

13 de junY
16 h
aplec sardanista de les 
Violetes del bosc, amb les 
cobles: sant Jordi-ciutat  
de barcelona, la Principal  
del llobregat i Marinada

13 de junY
Plaça de la Mercè, 18 h
castellers de barcelona
castellers de cornellà
castellers de sant cugat  

20 de junY
19.30 h
castellers Xicots  
de Vilafranca
Gegants de Gràcia
Gegants de Montbau

27 de junY
19.30 h
Grup sardanista Mare 
Nostrum
esbart sant Martí amb 
l’espectacle Antologia

4 de juLiOL
19.30 h
Falcons de barcelona
Falcons de la Vilanova 
d’espolla
Gegants de la barceloneta

11 de juLiOL
19.30 h
castellers colla Jove 
barcelona
castellers de castellar
colla Jove de Vilafranca

18 de juLiOL
19.30 h
Falcons de barcelona
Falcons de Piera
Gegants de sant Pere  
de les Puel·les

25 de juLiOL
19.30 h
especial balls de bastons, 
amb els bastoners del 
raval, bastoners de Gràcia, 
colla Jove bastoners de 
castelldefels i bastoners  
de Gavà

1 d’agOst
19.30 h 
esbart sant Martí amb 
l’espectacle Antologia

8 d’agOst
19.30 h
especial barri de Gràcia, 
amb trabucaires de Gràcia, 
bastoners de Gràcia, 
bastoners de barcelona,  
Vella de Gràcia, drac de 
Gràcia i diabòlica de Gràcia

15 d’agOst
aV. de la catedral /  
Pl. NOVa 19.30 h
especial Festes de sant roc:  
Falcons de barcelona, 
Falcons de Vilanova i la 
Geltrú, Gegants i Nan cu-cut 
de la Plaça Nova

22 d’agOst
19.30 h
ballets de catalunya  
amb l’espectacle Ben viva, 
ben nostra, música del grup 
de soca-rel, i Gegants de 
sant Jaume

29 d’agOst
19.30 h
castellers de barcelona
castellers brivalls de 
cornudella
Gegants del casc antic

aV. de La CatedRaL

del 9 de maig a l’11 de juliol, cada dissabte a les 18 h, ballada de sardanes a càrrec de Violetes del bosc.



 

CasteLL de mOntjuÏC

del 9 de maig a l’11 de juliol, cada dissabte a les 18 h, ballada de sardanes a càrrec de Violetes del bosc.

19 d’abRiL
de 17 a 19 h
Prínceps, dracs i princeses
esbart sant Jordi,  
esbart Joventut Nostra, 
esbart renaixença, Quartet 
segle XViii, amics del 
Gegants de Montblanc,  
drac de l’aula de teatre  
de sant Joan de Vilatorrada  
i agrupació de sitges

23 de maig
de 17 a 19 h
Festes de Maig: El Cant Coral
coral canticorum, cor Jove 
amics de la unió (Granollers) 
i tabals del Fluvià

24 de maig
de 17 a 19 h
Festes de Maig: El Cant Coral
coral sant Medir de 
barcelona, coral del Joncar 
Petit i tabals del Fluvià

27 de junY
de 17 a 19 h
Els infants ballen al solstici
esbart Joventut Nostra, 
esbart sant Jordi (barcelona), 
esbart ciutat comtal,  
esbart sant Jordi (badalona) 
i esbart Gaudí

28 de junY
de 17 a 19 h
Solstici d’estiu al Castell
Fradins de Vielha, diables de 
Nou barris, agrupació de balls 
Populars de torredembarra, 
Ziga Zaga i cantaires del 
Montgrí

11 i 12 de juLiOL
de 17 a 19 h
Festival de Folklore Castell  
de Montjuïc
esbart català de dansaires, 
cobla Volta Món, Moixiganga 
de barcelona, colla Xàldiga  
i grups convidats

1 d’agOst
de 17 a 19 h
Els capgrossos de l’Aplec
caps de l’agrupació  
de sitges, capgrossos de 
l’agrupació, capgrossos  
de la Fundació la roda, 
esbart sabadell dansaire,  
dansa barroca i Ministrers 
del sabre

2 d’agOst
de 17 a 19 h
Tastet de l’Aplec 
Internacional
Grups de cultura popular  
que representaran catalunya 
a torí: Gegants, música 
tradicional i popular, 
esbarts, colles sardanistes, 
castellers, balls de plaça, 
nans i capgrossos, falcons, 
havaneres, bestiari festiu, 
colles de diables i foc

5 de setembRe
de 17 a 19 h
Del contrapàs a la sardana
Quartet del segle XViii, 
colla de Ministrers, Grup 
sardanista Maig i dansa 
barroca

6 de setembRe
de 17 a 19 h
La Diada Nacional
commemoració de la diada 
Nacional de catalunya amb 
música tradicional i popular, 
trabucaires, ball de cintes, 
bastoners i gegants del 
tricentenari

23 de setembRe
de 17 a 19 h
Jornades Internacionals 
Folklòriques
Grups internacionals: 
ansamblul timisul 
(romania), Folklorni ansambl 
Zagreb-Markovac (croàcia), 
societat de música i dansa 
folklòrica HaaNJa (estònia), 
rhydham the real Folk art 
of india (Índia), Grupo de 
cultura Os cariris (brasil),  
esbart sabadell dansaire  
i la corranda

3 i 4 d’OCtubRe
de 16 a 18 h
Festa Final
esclat de cultura Popular 
amb gegants, música 
tradicional i popular, esbarts, 
colles sardanistes, castellers, 
balls de plaça, nans i 
capgrossos, falcons, bestiari 
festiu i colles de diables i foc

... i els dies 26 de setembre  
i 4 d’octubre, la Festa 
catalana continua a la 
plaça de les Glòries! 
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www.barcelona.cat/culturapopular 
twitter.com/cultupopularbcn
facebook.com/culturapopularbcn

la Fête Catalane est une manifestation régulière proposant des 
spectacles de la culture populaire et traditionnelle catalane que la Ville 
de barcelone programme dans différents endroits de la ville, notamment 
dans le Quartier Gothique et à Montjuïc. elle vise à montrer la richesse  
et la vitalité de cette culture aux visiteurs de la ville, aux touristes 
venus d’espagne ou d’autres pays. elle propose des représentations de 
castellers (tours humaines), de « géants », d’esbarts (groupes de danse 
traditionnelle) et d’autres groupes de danses populaires.  
des commentaires en plusieurs langues guident les spectateurs à  
travers les différents spectacles qui s’inscrivent dans la grand-fête  
de toute localité catalane.

the Festa Catalana is an exhibition of popular and traditional catalan 
culture that barcelona city council organises regularly in different areas 
of the city, mainly in the Gothic Quarter and Montjuïc. the purpose of 
this “catalan Festival” is to showcase the wealth and vitality of catalan 
folklore to visitors to the city, tourists from all places of origin, both 
domestic and international. these exhibitions include human towers  
(castellers), as well as giants (gegants), and dance companies, introduced 
in several languages to provide spectators with a guide to the different 
events that form part of festa major festivities in any catalan city or 
town.

la Fiesta Catalana es una exhibición regular de espectáculos de  
cultura popular y tradicional catalana que el ayuntamiento de barcelona 
programa en distintos espacios de la ciudad, principalmente en el barrio 
Gótico y en Montjuïc, con el objetivo de mostrar la riqueza y vitalidad  
de la cultura popular y tradicional catalana a los visitantes de la ciudad,  
a turistas de todas las procedencias, estatales e internacionales. 
así, incluye actuaciones de castellers, gigantes, grupos de danzas 
tradicionales y otros bailes de plaza, con una locución multilingüe que 
guía a los espectadores por los distintos espectáculos que forman parte 
de una fiesta mayor en cualquier ciudad o pueblo catalán.

la Festa Catalana és una exhibició regular d’espectacles de cultura 
popular i tradicional catalana que l’ajuntament de barcelona programa 
a diferents espais de la ciutat, principalment al barri Gòtic i a Montjuïc, 
amb l’objectiu de mostrar la riquesa i la vitalitat de la cultura popular 
i tradicional catalana als visitants de la ciutat, a turistes de totes 
les procedències, estatals i internacionals. així, inclou actuacions de 
castellers, gegants, esbarts i altres balls de plaça, amb una locució 
multilingüe que guia els espectadors pels diferents espectacles que 
formen part d’una festa major a qualsevol ciutat o vila catalana.


