


Fotografia d'Àlex Aymerich

www.plnova.cat santroc.plnova @gegantsplnova @gegantsplnova

#431fmsantroc

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: info@plnova.cat
Plaça de les Beates, 2 (La Casa dels Entremesos)  3a.  planta



Aquest any, quan tot el planeta es veu afectat per la pandèmia de la Covid-19, la 
Renovació del vot a Sant Roc i la celebració íntima de les festes del barri tenen més 
sentit i més sentiment que mai.

L’any 1519 Barcelona va proclamar Sant Roc patró i protector de la ciutat contra 
pestes i epidèmies. El 1563 el Consell de Cent va fer vot de ciutat al sant i, el 1589, 
els veïns del barri de la Catedral van fundar la «Confraria de Sant Roch de la Plassa 
Nova» i, per haver preservat el barri del flagell de la pesta bubònica, van començar a 
celebrar les festes dedicades al nostre patró i protector Sant Roc. Des d’aleshores, 
els plaçanovins i les plaçanovines cada any, el 16 d’agost, renovem el vot i celebrem 
la seva festa. 

Però per lliurar-nos d’aquest nou flagell no podem esperar miracles. Cal que totes 
i tots siguem conscients i, solidaritzant-nos amb els nostres veïns i veïnes, actuem 
sent curosos —també durant les festes— i complint les mesures sanitàries i de 
seguretat. 

De fet Sant Roc va néixer i es va formar a Montpeller, ciutat occitana que durant 
l’edat mitjana posseïa una de les més prestigioses facultats de medicina. No seria 
doncs gens forassenyat pensar que els miracles atribuïts a Roc eren fruit dels seus 
coneixements i del seu bon ofici combatent la pesta com a un incipient epidemiòleg. 

Volem homenatjar a tots els col·lectius que han estat -i estan- fent front l’epidèmia, 
especialment el col·lectiu sanitari. Es per això que enguany la Hissada de la Bandera 
de Sant Roc simbòlica serà, per la seva impagable feina en tenir cura de la salut i el 
benestar de les veïnes i els veïns del barri, a càrrec de representats de tot l’equip de 
professionals del Centre d’Atenció Primària Gòtic.

De ben segur que les Festes de Sant Roc aquest any seran, en molts sentits, diferents. 
Seran unes celebracions especials, sense activitats lúdiques ni espectacles, i 
reduïdes a uns pocs actes, els més simbòlics i singulars recollits en la declaració 
de Sant Roc com a festa patrimonial d’interès nacional. Alguns actes, els més 
tradicionals, també els podreu seguir des de casa per streaming, i altres, com el 
Seguici o el castell de focs, des de terrats, balcons i finestres.

Per la nostra Associació, a més a més, també seran unes festes tristes, en les que 
trobarem a faltar el nostre company, soci i tresorer José Luís Lleixà Prieto Cinto que, 
poc després de les festes de l’any passat, ens va deixar. En Cinto era un col·laborador 
entusiasta, un plaçanoví de soca-rel, i la seva petjada entre nosaltres és inesborrable. 
També trobarem a faltar en Joan Planas i Riba, un veterà veí del barri que, amb humor, 
coneixement i bonhomia, ens va regalar els seus records i les seves experiències. 

En memòria seva, i en la de tots els que estan patint aquests moments terribles, ens 
preparem per a celebrar unes 431 Festes de Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova 
singulars, unes festes segures per al benestar i la salut de tots els veïns i veïnes.
 

Salut i bones festes

Xavier Cordomí
president

Associació de Festes de la Plaça Nova
Comissió de Festes de Sant Roc de Barcelona

PÒRTIC



Concurs Instagram
Penja la fotografia a #Instagram amb l’etiqueta 

#431fmsantroc, 

participa publicant la fotografia  
de LA FESTA
i guanya el Lot de Sant Roc. 431

Bases:
- Concurs obert del 16 d’agost a les 8h. al 17 d’agost a les 24h.

- Penja la fotografia al teu perfil d’Instagram amb l’etiqueta #431fmsantroc.

- L’Associació de Festes de la Plaça Nova escollirà la imatge més representativa  
de LA FESTA en assemblea general el dia 2 de setembre i es farà pública el  
dia 3 de setembre.

- La persona guanyadora del Lot de Sant Roc podrà passar a recollir l’obsequi  
a partir del dia 8 de setembre en horari d’obertura de La Casa dels Entremesos  
(Pl. de les Beates 2, 08003 BCN).

- Consulta la resta d'indicacions a les bases que trobaràs al nostre web  
www.plnova.cat.

A La Casa dels Entremesos. Fins el 30 de setembre

De dimarts a dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 19 h Diumenge d’11 a 14 h.  
Tancat dilluns i del 16 al 30 d’agost

Exposició: «4¼. 425  Anys de les Festes de Sant Roc  
de Barcelona a la plaça Nova»
La Casa dels Entremesos, plaça de les Beates, 2

A l’avinguda de la Catedral. Del 13 al 16 d’agost

Des de les 10.00 h fins a les 22.00 h  (diumenge 16 fins les 15.00 h)

Fira d’artesania



A la plaça Nova 
Diumenge 16 d’agost, festivitat de Sant Roc      

9.30 h
Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc 
A càrrec de l'equip de professionals del Centre d'Atenció Primària Gòtic
Amb la hissada de la bandera s’inauguraran oficialment les Festes de Sant Roc 2020
Seguiu-ho en directe pels canals de Facebook i Instagram

9.35 h
Gran Traca Despertada
Seguiu-ho en directe pels canals de Facebook i Instagram

9.40 h
Seguici Tradicional de Sant Roc  
Amb el Diable de Sant Roc, l’Àliga de la Ciutat, els grallers La Pessigolla de la Plaça 
Nova, el nan Cu-cut, els gegants infantils de la Plaça Nova i l’Àliga Petita, els Gegants 
Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova, el flabiolaire Jordi Puig, la Bandera Verda de 
la Comissió de Festes de Sant Roc, veïns i veïnes, ex veïns i ex veïnes, i simpatitzants 
del barri, tot adreçant-se a la basílica de Santa Maria del Pi.
Seguiu la cercavila des de casa, sortiu als balcons i finestres

10.30 h 
Renovació del vot a Sant Roc 
A l’altar major de la Basílica de Santa Maria del Pi Solemne Missa cantada, 
amb repic de campanes -toc d’eucaristia i toc de festa a càrrec d’Amigues i Amics del 

Campanar de la Basílica de Santa Maria del Pi-, cant dels Goigs en llaor a Sant 
Roc, veneració de la relíquia de Sant Roc, Ofrena i benedicció dels Panellets de 
Sant Roc i ball dels Gegants centenaris de Sant Roc de la Plaça 
Nova.
També podeu seguir-ho en directe pels canals de Facebook i Instagram

Fotografies d' Àlex Aymerich



Diocesana de Barcelona

A bene�ci de

4 -14 AGOST

10.00H - 13.00H
16.00H - 19.00H

dt-ds:

11.00H - 14.00Hdg:

• Llaunes de tonyina
• Pots de crema de verdures
• Pots de llenties, cigrons i mongetes cuites
• Cereals
• Pot de tomàquet
• Oli
• Pasta (macarrons i espagueti)
• Arròs

Quins aliments pots portar?

On els pots lliurar?

La Casa dels Entremesos
(Pl. De les Beates, 2)

FES SOLIDÀRIA
LA FESTA DE
SANT ROC

Organitza:

Participa a la recollida de 
productes de primera necessitat 
per a Càritas Barcelona
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11,50 h   
Ball de l’Àliga de la Ciutat 
A la Seu Catedral de Barcelona i davant de la capella de Sant Roc. 
Seguiu-ho en directe pels canals de Facebook i Instagram

12,00 h
Visita al Palau Episcopal,
Amb la rebuda del Cardenal Arquebisbe i balls d’honor del Seguici: Balls del nan Cu-
cut, dels gegants infantils, de l’Àliga de la Ciutat, dels Gegants Centenaris de Sant 
Roc de la Plaça Nova i del Diable de Sant Roc. 
Seguiu-ho en directe pels canals de Facebook i Instagram 

12,30 h   
Col·locació de la Bandera Verda de la Comissió  
al balcó del Palau Episcopal 
Es procedirà a l’antiga tradició i privilegi de les Festes de Sant Roc de la col·lació de 
la Bandera Verda de la Comissió de Festes a la balconada principal del Palau Episco-
pal, on presidirà la diada. 

Ofrena floral a Sant Roc de la plaça Nova 
Les nenes i els nens de l’Associació de Festes de la Plaça Nova faran l’ofrena floral  
a la imatge de Sant Roc de la plaça Nova amb el seu gos de color blau cel. 
La imatge ve ser recuperada l’any 2015 

Tot seguit: 

Ball dels Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova.

Fotografia Ivan Brell



En aquests moments tan difícils per la cultura deguts a la COVID-19, volem agrair 
l'esforç i el sacrifici de les empreses de serveis, instal·ladores i proveïdores, els 
grups de cultura popular i les companyies artístiques que no han pogut actuar en les 
431 Festes de Sant Roc, i amb els que ens comprometem que, si ho desitgen, actua-
ran en les Festes de Sant Roc de l'any vinent:

Volem agrair als comerciants del barri que sempre han donat suport a les Festes de 
Sant Roc i desitgem que ben aviat tots plegats superem aquest moments difícils per 
al comerç motivats per la crisi de la COVID-19  

El nostre agraïment a les institucions i entitats

Cavall Bernat, grup d’havaneres
Cobla Ciutat de Cornellà
Cobla Ciutat de Granollers
Karaoke’s Band

Marxing Band del Taller de Músics
Orquestra Aquarium
Titelles Sebastià Vergés

A. Batlle,  Llibreria

Aquiles,  Col·leccionisme i antiguitats

Baron Antiquaris,  Antiguitats

Bilbao Berria,  Cuina basca

Can Boada,  Fotografia

Casa Fargas,  Bomboneria

Casa Fèlix,  Merceria

Casa Jornet,  Mobles

Casa Santiveri,  Alimentació sana

Castelló,  Farmàcia

Catedral,  Farmàcia

Catedral,  Tabacs

Chocolat Box,  Gelats, dolços i xocolata

El Café d’en Víctor,  Restaurant

Rubén Torres,  Productes i objectes amb 
històries autèntiques

La Pineda,  Xarcuteria

Mayné,  Tabacs

Olga de Sandoval Sarrias,  Antiguitats

San Roman,  Xurreria

Santa Clara,  Pastisseria

Tokobongo,  Instruments musicals

Tutusaus,  Òptiques

Ajuntament de Barcelona
Amics dels Gegants del Pi
Amigues i Amics del Campanar  
de Santa Maria del Pi
Arquebisbat de Barcelona
Arxiu Històric de la Ciutat
Barcelona Energia
Barna Centre
Càritas Barcelona
Col·legi Oficial d’Arquitectes  
de Catalunya
Club d'Agility Ciutat Comtal

Diputació de Barcelona
Esbart Català de Dansaires
Federació d’Entitats de Cultura Popular i 
Tradicional de Barcelona Vella
Generalitat de Catalunya
Guàrdia Urbana de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
La Casa dels Entremesos
Museu Frederic Marès
Parròquia de Santa Maria del Pi
Seu Catedral de Barcelona

i tots els veïns i les veïnes      
i els ex veïns i les ex veïnes del barri



Al costat de la Capella de Sant Roc es podran veure exposats alguns dels elements 

tradicionals i singulars de les festes: la Cucanya de la Plaça Nova, el  
Capità Munyon, el Porró Llarg... 

«Salutació del gos a Sant Roc» 
Apropeu-vos amb els vostres gossos davant de la Capella de Sant Roc per a rebre uns 
«Panellets de Sant Roc». 

21,30 h   
Castell de Focs 
a càrrec de Pirotècnia Estalella. 
Seguiu el castell de focs des de casa, des de terrats, finestres i balcons.

Amb el Castell de focs d’artifici  
i l’arriada de la bandera de Sant Roc  

es clouran les 431 Festes de  
Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova

Fotografia d'Àlex Aymerich



Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

Districte de
Ciutat Vella

Fotografia d'Àlex Aymerich

Plaça de les Beates, 2
www.lacasadelsentremesos.cat


