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Santa Maria del Pi, una 
comunitat assetjada
Basílica de Santa Maria del Pi. Entrada: 3 €. 
La basílica de Santa Maria del Pi acull 
una exposició sobre el paper que va 
desenvolupar aquesta parròquia en el setge 
del 1714. Una de les peces més destacades 
és una imatge de santa Eulàlia de mitjan 
segle xviii que és obra de Pere Costa.

La Coronela de Barcelona. 
Recreació històrica
Divendres 7, a les 20.00 h. 
Sortida dels protocols de l’Àliga des de la 
pl. de Sant Jaume; a les 20.15 h, la Coronela 
i els Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda 
reten honors als defensors de la ciutat al 
Fossar de les Moreres. 
Dimecres 12, a les 9.45 h. 
Col·locació del penó al balcó de l’Ajuntament 
de Barcelona. 
La Coronela de Barcelona era una força 
armada formada per membres dels 
diferents gremis d’artesans i menestrals 
encarregats de defensar la ciutat.

Passat amb futur
Façana del Parlament de Catalunya
Divendres 7 i dissabte 8, de 18.30 a 
23.00 h.
Diumenge 9, de 18.30 a 21.00 h.
L’audiovisual Passat amb futur, una creació 
de Franc Aleu i Dani Serra que repassa la 
nostra història, des del 1714 fins avui.

Em plau convidar-vos a celebrar les Festes de Santa Eulàlia, 
la Festa Major d’hivern de Barcelona, que celebrem en honor 
de la copatrona de la ciutat. Un ampli ventall d’activitats 
que ens parlen de tradicions i de la nostra història, però que 
també omplen de llum la ciutat i ens mostren la seva cara més 
innovadora i avantguardista. 

Als carrers i a les places del centre de la ciutat us esperen 
gegants, capgrossos, colles sardanistes, diables, bèsties 
de foc i fins i tot una nova moixiganga. La major part són 
col·lectius de cultura popular de Barcelona, però també hi 
trobareu representants del seguici festiu de Cardona, la ciutat 
convidada de les Festes de Santa Eulàlia d’enguany.

Cardona va ser la darrera plaça a caure en mans de les tropes borbòniques el 1714, una 
època en què la copatrona era especialment present en la vida diària dels barcelonins 
i barcelonines. Passeu pel Born Centre Cultural i veureu, restaurat, el penó de Santa 
Eulàlia, al qual presentaven els seus respectes els barcelonins fa tres-cents anys. 

Ja fa uns quants anys que Santa Eulàlia ha esdevingut, també, una gran festa de la llum. 
Durant el festival Llum BCN, la nit converteix la ciutat en una mena de llenç gegantí, on 
els creadors de la ciutat dibuixen les seves obres utilitzant la tecnologia com si fos un 
pinzell.

Ho veureu al parc de la Ciutadella, a la plaça de Sant Jaume, en diversos patis de 
Ciutat Vella i a les façanes d’edificis emblemàtics de la nostra ciutat. Esteu convidats a 
descobrir la Barcelona més moderna i creativa, a contemplar com els espais urbans i els 
monuments es guarneixen aquests dies amb vestits de llum i redibuixen, així, el perfil de 
la ciutat nocturna, lligant l’art i les més noves tecnologies.

Sortiu a descobrir les mil cares de la ciutat i gaudiu-la intensament durant la Festa Major 
d’hivern. Barcelona és història i tradició, però també avantguarda. Coneixeu-ne el passat 
i veniu a viure el seu futur.

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona

Santa Eulàlia ofereix propostes per a 
tota mena de barcelonins i barcelonines: 
grans i menuts s’ho passaran bé amb tot 
de propostes que omplen el barri Gòtic de 
cultura tradicional.

Els castells a Barcelona
Exposició: pati de l’Ajuntament. Del 7 al 
16 de febrer, d’11.00 a 20.00 h.

Diada Castellera: pl. de Sant Jaume. 
Diumenge 9, a les 13.00 h. 

A Barcelona funcionen sis colles fundades 
entre el 1969 i el 2010. Si les voleu conèixer, 
saber quins valors les inspiren i recordar 
la seva història, podeu veure una exposició 
que commemora els vint anys de la Diada 
Castellera. I si les voleu veure en acció, aneu 
el diumenge 9 a la plaça de Sant Jaume, on 
protagonitzen la Diada Castellera.

Moixiganga de Barcelona
Dissabte 8, avinguda de la Catedral, a les 
11.45 h, presentació de la Moixiganga de 
Barcelona a l’altar major de la Catedral;  
pl. de Sant Jaume, a les 13.30 h, ballada  
de les moixigangues. 

La moixiganga és una dansa de torres 
humanes que no es practicava de manera 
estable per manca d’una agrupació que 
mantingués la tradició. Per Santa Eulàlia, 
però, es presenta la nova Moixiganga de 
Barcelona. 

Correfoc de Santa Eulàlia:  
festa amb seny
Correfoc dels Petits Diables
Diumenge 9, a les 19.00 h. 

Recorregut: pl. de Sant Jaume, Bisbe, Pietat, 
Comtes de Barcelona, pla de la Seu i av. de 
la Catedral. 

Correfoc de Santa Eulàlia
Diumenge 9, a les 20.15 h. 

Recorregut: pl. Nova, Bisbe, Pietat, Comtes 
de Barcelona i pla de la Seu. 

Cal viure la festa del foc amb la màxima 
precaució. No oblideu que:

— Us heu de posar gorra, mocador de coll i 
roba de màniga llarga. Vestiu sempre cotó, 
no feu servir materials sintètics.

— Absteniu-vos de tirar aigua durant el 
correfoc: la pólvora molla és imprevisible.

— Tingueu una cura especial si aneu amb 
infants: manteniu-vos a una distància 
prudencial  i no els deixeu anar de la mà.

— Abaixeu les persianes, retireu els tendals 
i tapeu els vidres si el correfoc passa per 
davant de casa vostra o de la vostra botiga.

— Afegiu-vos a la festa, però gaudiu-ne amb 
seny! I seguiu les indicacions del servei 
d’ordre, que estarà ben identificat.

Passejada de les Laies
Dimecres 12, a les 19.30 h.

Recorregut: Pi, pl. de la Cucurulla, Boters, pl. 
Nova, Bisbe, Sant Sever, baixada de Santa 
Eulàlia, Banys Nous, Ferran i pl. de Sant 
Jaume.

Avui, totes les gegantes de Ciutat Vella 
es diuen Laia. I han convidat les seves 
col·legues a passejar-se i a ballar pels 
carrers del barri Gòtic. És la Passejada de 
les Laies: no us perdeu el ball de les Laies a 
la plaça de Sant Jaume ni l’ofrena floral a la 
santa. La festa acaba a la mateixa plaça de 
Sant Jaume, quan totes les gegantes de la 
ciutat passen sota el penó de santa Eulàlia.

L’any 1714, era santa Eulàlia qui rebia la 
devoció incondicional dels barcelonins i 
barcelonines. La ciutat es posava a les 
seves mans quan s’intuïa un perill com ara 
el setge de les tropes borbòniques. 

 

Portes obertes al Born CC
El Born Centre Cultural

Dimecres 12, de 10.00 a 20.00 h. 

Veniu a veure les restes arqueològiques i 
les exposicions que expliquen els fets de 

fa tres-cents anys. Per les celebracions 
de la copatrona, el centre obre les portes 
gratuïtament.

A la llum de les espelmes
El Born Centre Cultural

Divendres 7, a les 20.00 h.

Gairebé 1.500 espelmes recrearan, amb 
llum, el logotip dels actes del tricentenari 
dels fets del 1714. Prepareu-vos per veure 

una imatge gegant feta de flames a la qual 
retran els honors deguts els participants 
en els protocols de l’Àliga en la cercavila 
que faran de camí cap a la basílica de 
Santa Maria del Mar.

El Born, il·luminat
El Born Centre Cultural

Divendres 7 i dissabte 8, de 18.30 a 
23.00 h.

Diumenge 9, de 18.30 a 21.00 h.

En caure la nit, la llum de tres-centes 
flames il·luminarà un tros de Barcelona, un 
homenatge a la nostra història convertit 
en un quadre de calma i nostàlgia. No 
us perdeu la instal·lació de la companyia 
Efímer, formada per uns fanalets de vidre 
que penjaran de la façana de l’antic Mercat 
del Born.

La bandera de santa Eulàlia
El Born Centre Cultural

Dimecres 12, de 10.00 a 20.00 h (portes 
obertes).

Si heu vingut al Born Centre Cultural, 
no marxeu sense veure la bandera de 
santa Eulàlia. S’emprava en celebracions 
religioses i en actes civils o militars. La 
que veureu al Born té tres-cents anys 
i es conservava al Museu d’Història de 
Barcelona. Restaurada, es pot admirar 
com una de les peces de l’exposició Fins a 
aconseguir-ho! El setge de 1714.

Cardona, ciutat convidada
Exposició del seguici festiu de Cardona: 
Palau de la Virreina (la Rambla, 99).

De l’1 al 16 de febrer, de 10.00 a 20.00 h.

La Guerra de Successió no es va acabar 
quan va caure Barcelona. Hi va haver una 
altra plaça que va resistir fins al 18 de 
setembre del 1714: Cardona. D’aquí que, 
enguany, sigui la ciutat convidada a la 
festa. Continua una tradició encetada l’any 
passat amb la participació de Reus en la 
festa.

Participen en les celebracions un total de 
tretze gegants de Cardona, a més dels nans 
i de la nova Àliga. També hi seran els petits 
bastoners de la colla de Cardona i la  Banda 
de Música que anima processons, balls, 
caramelles i tota mena de festes populars.

Els Cavallets Cotoners de 
Barcelona i els seus convidats 
El Born Centre Cultural  

Del 7 al 12 de febrer, de 10.00 a 20.00 h.

Els cavallets, cavallins o cotonines prenen 
a Barcelona la denominació de Cavallets 
Cotoners i són integrants destacats del 
bestiari històric. Els actuals van fer vuitanta 
anys el 2013. I celebren l’aniversari amb 
una trobada de cavallets de tot Catalunya 
que tindrà com a escenari el Born Centre 
Cultural. Veureu els cavallets barcelonins, 
però també els de Mataró, Tarragona, 
Tàrrega i Manresa. 

Dimarts 11, a les 10.15 h.

Pl. de Sant Jaume.

Alumnes de tercer, de quart i de cinquè 
curs de les escoles barcelonines exposen 
els seus compromisos amb la ciutat en 
una Crònica de Barcelona que es llegeix 
davant l’alcalde i els regidors de la ciutat. 
És l’aportació dels infants a la festa i, 
també, una bona oportunitat perquè 

coneguin les institucions democràtiques 
i de govern de la ciutat i la seva 
història. Aprofitant les celebracions del 
tricentenari, nens i nenes han visitat el 
Born Centre Cultural, han fet les seves 
propostes per a la Crònica de Barcelona i 
han debatut sobre com ha de ser la ciutat 
del futur, a partir del coneixement dels 
fets del passat.

EL CARTELL DE LA FESTA
L’Àliga il·luminada 
de Marc Ribera
Conegueu l’autor del cartell de les festes 
d’enguany entrant al web 
bcn.cat/santaeulalia.

La Ciutadella
o la llum com 
a espectacle

La ciutat 
transformada

Revivint els 
millors moments 
de la Mercè

Els paisatges 
secrets de 
Ciutat Vella

La veu dels infants, 
al pregó de les Festes de Santa Eulàlia: 

cròniques de Barcelona

El tricentenari del 1714: la Barcelona de santa Eulàlia

Premis Ciutat de Barcelona
Amb l’objectiu de guardonar la creació, 
la recerca i la producció de qualitat dutes 
a terme a Barcelona, l’Ajuntament lliura 
cada any els premis Ciutat de Barcelona. Es 
premien les obres o els treballs que hagin 
contribuït especialment al desenvolupament 
del fet cultural, en el sentit més ampli del 
terme. 

Els premis Ciutat de Barcelona reforcen 
enguany el vessant científic, de manera 
que es modifica la denominació de les 
categories destinades a distingir la recerca 
en l’àmbit de les ciències de la vida, les 
ciències experimentals i la tecnologia, i les 
ciències socials i les humanitats. Es lliuraran 
premis en les categories següents:

• Teatre

• Dansa

• Circ

• Arts visuals

• Audiovisuals

• Música

• Cultura popular i tradicional

• Traducció en llengua catalana

• Literatura en llengua catalana

• Literatura en llengua castellana

• Mitjans de comunicació

• Agustí Duran i Sanpere d’història de  
 Barcelona

• Disseny

• Arquitectura i urbanisme

• Ciències de la vida

• Ciències experimentals i tecnologia

• Assaig, ciències socials i humanitats

• Educació

• Gastronomia

• Projecció internacional de la ciutat de  
 Barcelona

Descobriu els efectes transformadors 
de la llum en un festival que cada any 
pren més volada. Seguint la tendència de 
tantes ciutats d’Europa, la llum esdevé 
l’element central d’un gran festival urbà 
capaç de mostrar-nos una ciutat nova, 
de transformar edificis o de conferir a 
petits racons de la ciutat antiga una màgia 
carregada de significat i de poesia. Els 
dies 7, 8 i 9 de febrer, sortiu a passejar 
quan es pon el sol i veureu l’altra cara 
d’una ciutat que us pensàveu que ja 
coneixíeu.

Divendres 7 i dissabte 8, de 18.00 a 
23.00 h. Diumenge 9, de 18.00 a 21.00 h.

Això és un parc o un teatre a l’aire 
lliure? Una mica de tot, perquè 
una part de la Ciutadella acull 
espectacles de llum repartits 
per camins, edificis i làmines 
d’aigua. Entreu pel passeig de 
Picasso, seguiu els rastres de 
llum i veureu concerts singulars, 
espectacles sense actors, flors 
lluminoses que suren al voltant 
d’una dona desconsolada i, 
finalment, el mapping projectat a 
l’edifici del Parlament i estrenat 
per la darrera edició de la Mercè. 
És Passat amb futur, la creació 
de Franc Aleu i Dani Serra que 
recorda la història d’un recinte... i 
de tot un poble.

En part, aquesta festa de la llum que és 
Llum BCN té l’origen en els mappings 
espectaculars que van començar a 
transformar ja fa anys la façana de 
l’Ajuntament per la Festa de la Mercè 
i que des del primer moment van 
deixar bocabadats els barcelonins i 
les barcelonines. Reviure els millors 
mappings de la Mercè s’està convertint 
en una tradició de la Festa Major d’hivern. 
Enguany veurem projectades sobre la 
façana de la Casa Gran tres creacions 
de l’artista Franc Aleu: La casa màgica 
(2011), Barcelona, la casa de tots (2012) i 
L’increïble viatge a la Lluna (2013). 

Una passejada pel barri Gòtic us 
mostrarà una desena de paisatges 
que han nascut del talent i la fantasia 
dels estudiants i els professors de 
diversos centres docents dedicats a la 
il·luminació, el disseny, l’arquitectura o 
l’interiorisme. Veureu que, en cadascun 
dels patis de Ciutat Vella en què han 
intervingut, han estat capaços de 
suggerir mil i un significats a partir dels 
ambients creats amb la il·luminació: des 
d’evocar la història d’un edifici medieval 
fins a fer plorar santa Eulàlia amb 
llàgrimes de gel o convertir un pati en 
un jardí subaquàtic.

LLUM BCNTRADICIÓ



L’art de la llum

Patis transformats

Il·luminació especial d’edificis 
i monuments de la ciutat

La llum de la Ciutadella

Parlem de la llum

Visites
i recorregutsArt i tecnologia són els dos elements centrals d’un festival que ja s’ha consolidat com 

una de les propostes més atractives de Santa Eulàlia. Sortiu a passejar quan el sol es 
pon i descobrireu un perfil insòlit de la ciutat. Les nits dels dies 7, 8 i 9 de febrer, Llum 
BCN convertirà els carrers de Barcelona en l’escenari d’un espectacle d’avantguarda en 
què la llum i l’arquitectura de les èpoques més diverses són les grans protagonistes. 

Horari general de les activitats:

Dijous 6, 18.00 i 19.30 h (conferències). Divendres 7 i dissabte 8, de 18.30 a 23.00 h.

Diumenge 9, de 18.30 a 21.00 h.

Professionals i estudiants d’arquitectura, 
de disseny i d’art han il·luminat un seguit 
de patis de Ciutat Vella amb un resultat 
sorprenent. 

Diem. Ateneu il·luminat 
Una intervenció que té com a centre una 
paraula: Diem. La podreu llegir de dia o de 
nit, quan un líquid fluorescent dibuixa la 
paraula en la foscor.

Pati de l’Ateneu Barcelonès (Canuda, 6).

Elisava. Escola Superior de Disseny i 
Enginyeria de Barcelona.

Autors: Ana Mir (tutora; Emiliana Design) 
/ disseny: Alexandra de Requesens, Pau 
Garcia, Dani Llugany i Eva Vera / consultor 
de producció: Jordi Ballesta (director del 
Postgrau en Il·luminació Arquitectònica).

L’estany perdut
La llum pot induir-nos a reinterpretar la 
realitat. Ho fa al pati de l’Antic Teatre, on 
un seguit de bombetes i pantalles circulars 
d’acetat us generaran la sensació que esteu 
submergits en un estany.  

Pati de l’Antic Teatre (Verdaguer i Callís, 12).

Escola Eina.

Autor: el professor Josep Aregall, amb la 
col·laboració dels alumnes de Projectes 2.

Punt de Lluna
La Lluna és un sistema d’il·luminació de 
proporcions astronòmiques. Ho veureu 
en una instal·lació que recrea un dels 
conceptes lumínics més bàsics i primitius. 

Pati de Ca l’Ardiaca (Santa Llúcia, 1).

La Salle.

Autors: Jaume Pla Liñan i Sergi Marzo 
Montoro (estudiants de l’ETSA La Salle). 

Tutors: la doctora Isabela de Renteria Cano, 
subdirectora de l’ETSA La Salle, i Juan Briz 
Caro, arquitecte.

Dada
Al pati del Museu Frederic Marès ha nascut 
un arbre. Està fet d’una malla lluminosa i 
la intensitat de la seva llum varia segons la 
situació i la densitat dels visitants.  

Pati Verger del Museu Frederic Marès  
(pl. de Sant Iu, s/n).

Institute for Advanced Architecture of 
Catalonia (IAAC).

Autors: Areti Markopoulou, Silvia Brandi, 
Luis Fraguada, Guillem Camprodón, 
Anastasia Pistodou, Alexander Dubor, 
Rodrigo Aguirre i Pablo Martinez.

Davant l’horitzó
Arcs que emmarquen un paisatge ombrívol 
i nocturn dibuixen un horitzó de llum que es 
mou.

Porxo del Saló del Tinell (pl. de Sant Iu, 5-6).

Master Lighting Design de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC).

Autors: alumnes del Màster Lighting Design. 
Disseny d’Il·luminació Arquitectònica (UPC).

Tutor: Antoni Arola, amb la col·laboració de 
Lola Solanilla.

Les llàgrimes de santa Eulàlia
La història de santa Eulàlia, explicada amb 
llum i gel. Mireu com canvia la instal·lació a 
mesura que l’aigua torna a l’estat líquid.

Casa Padellàs (pl. del Rei, s/n).

ETSAB.

Autors: Mariona Benedito i Martí Sanz 
(professors) / Ana Bádenas, Júlia Doz, 
Bruguers Gallego, Jordi Juanola i Joan Ruiz.

Roig
Endinseu-vos en la història de la ciutat a 
través de les parets que envolten aquest 
pati i la seva il·luminació. 

Pati de la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona (Bisbe Caçador, 3).

Associació Professional de Dissenyadors 
d’Il·luminació (APDI).

Autor: Antoni Arola.

MurMUROS y VENtanas
Tota finestra té vida pròpia, una vida que 
s’expressa en un batec. Ho veureu en una 
instal·lació que sempre està en moviment. 

Centre Cívic Pati Llimona (Correu Vell, 5).

Associació Professional de Dissenyadors 
d’Il·luminació (APDI).

Autors: Gonzalo Goyanes, Ismael Marín i M. 
Florencia Salvatierra.

Finestres de Picasso
Una proposta d’il·luminació que ens parla 
del caràcter arquitectònic del Palau 
Finestres i, també, del caràcter artístic del 
seu contingut. 

Pati Finestres del Museu Picasso 
(Montcada, 15-23).

Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) de 
l’Institut del Teatre.

Autors: Anna Adrià Reventós, Laura Clos 
Closca i Mireia Cardús Turá / Mercè Mariné i 
Anna Estrada (direcció de l’ESAD) / Bibiana 
Puigdefàbregas (cap d’escenografia) / 
Ignasi Font (coordinació).

La memòria del mirall
Un mirall reflecteix el cel sobre el convent 
de Sant Agustí, però també els elements 
arquitectònics del pati.

Pati del Centre Cívic Convent de Sant 
Agustí (Comerç, 36).

Casal del Raval.

Autors: joves del Casal dels Infants del Raval 
i participants en el programa Lupercales.

Alguns edificis de la ciutat es preparen per 
sorprendre els barcelonins i les barcelonines 
amb nous i lluents vestits de llum. 

bcn_murography
bcn_murography és una instal·lació de llum 
làser a les antigues muralles romanes de 
la ciutat. L’objectiu de la intervenció és fer 
una radiografia o escàner de gran format de 
diversos racons de la muralla per intentar 
traçar en el nostre imaginari el perímetre de 
la primera ciutat.

Amb bcn_murography es convida 
l’espectador a redescobrir la monumental 
muralla que en el seu temps va definir 
la ciutat i va ser un símbol de seguretat. 
La ciutat l’ha engolida en el procés 
de creixement i l’ha obligada sovint a 
desenvolupar un paper fosc i marginal.

Artistes: cube.bz.

Muralla del carrer de la Palla.

Muralla dels Traginers (pl. dels Traginers).

Muralla del carrer del Sotstinent Navarro.

Aqüeducte romà de la pl. del Vuit de Març.

Casa de Salvador Espriu: llum i poesia
En un dels edificis dels Jardinets de Gràcia, 
no gaire lluny de la Casa Fuster, va viure 
el poeta Salvador Espriu, el centenari del 
naixement del qual es va celebrar el 2013 
passat. D’aquí que Llum BCN li dediqui un 
homenatge lumínic que pren la forma d’un 
mapping. 

Sobre la façana de l’immoble es projectarà 
un fragment de «No te n’oblidis mai», un 
senzill poema en què l’autor ens convida a 
no oblidar els qui, al llarg de la història, han 
mantingut i han defensat la llibertat moral 
de l’individu. Els versos s’aniran escrivint 
a la façana utilitzant la tipografia Espriu 
Escriu, basada en la cal·ligrafia del poeta. 
Aquesta font tipogràfica és una idea original 
de Jordi Nicolau, desenvolupada per l’estudi 
de disseny Petit Comitè.

Autors: Daniel Bravo, La Invisible, 
Playmodes i Rosa Delor Muns.

Casa de Salvador Espriu (pg. de Gràcia, 118).

Ja fa temps que el mapping s’ha convertit 
en una cita imprescindible de les Festes de la 
Mercè... però també de les de Santa Eulàlia. 
Us convidem a veure l’espectacle que es va 
projectar sobre la façana de l’Ajuntament 
durant les últimes edicions de la Mercè. 

Durant els tres dies de la 
festa veureu obres creades 
els últims tres anys per 
Franc Aleu, un geni de la 
llum que ens presenta les 
propostes La casa màgica 
(Mercè 2011), Barcelona, 
la casa de tots (Mercè 
2012) i L’increïble viatge a 
la Lluna (Mercè 2013), un 
espectacle al·lucinant que 
ret homenatge al món de 
Georges Méliès.

Ajuntament de Barcelona, 
pl. de Sant Jaume.

Divendres, 7: 19.00, 20.15, 21.00, 21.45 i 
22.30 h. 

Dissabte, 8: 18.30, 20.00, 20.45, 21.30 i 
22.15 h. 

Diumenge, 9: 19.45 i 20.30 h.

Mappings Barcelona 

Per Santa Eulàlia, el parc de la Ciutadella 
brilla amb llum pròpia. I és que el recinte 
és la seu d’un seguit de propostes que es 
podran visitar seguint un circuit de llum. 

Divendres 7 i dissabte 8, de 18.30 a 
23.00 h. Diumenge 9, de 18.30 a 21.00 h.

Un cub de llum 
L’escultura del passeig de Picasso amb 
la que Antoni Tàpies retia homenatge a 
l’artista malagueny s’ha transformat gràcies 
a PlayMID i canvia de color. PlayMID sorgeix 
de la col·laboració entre Playmodes i Media 
Interactive Design, estudis dedicats a la 
intersecció entre l’art i la ciència.

Passeig de Picasso.

Crisàlide

Una llum que va canviant al ritme d’un 
so ambiental marca el punt central de 
l’espai circular que delimiten els plataners 
centenaris. És una cúpula, un recinte 
translúcid que és una metàfora de la 
transformació: una crisàlide. 

Artistes: Xevi Bayona, amb Adrià Villarejo i 
Muralla 15.

Pl. de la Font de la Guineu, parc de la 
Ciutadella.

Camí a La Porta
Un seguit de focus de colors repartits per 
les zones de passeig del parc formaran un 
cuc de llum que us guiarà en el vostre camí. 

Itinerari per l’interior del parc.

La Porta
Al pas de l’Institut Escola veureu una 
instal·lació de llum, obra de PlayMID, que us 
submergirà en un paisatge de llum i so.

Pas de l’Institut Escola.

A la llum dels nenúfars
L’estàtua del Desconsol, de Llimona, 
resplendeix entre els punts de llum que 
suren sobre la superfície de l’estany. 
Una creació de Michaela Mezzavilla que 
transforma un espai emblemàtic del parc.

Estany de la plaça de Joan Fiveller.

Passat amb futur
Teniu una altra oportunitat de contemplar 
l’audiovisual Passat amb futur, una creació 
de Franc Aleu i Dani Serra que repassa la 
nostra història, des del 1714 fins avui.

Façana del Parlament de Catalunya.

Ciutat de llum
Amb imatges, música i efectes sonors, el 
col·lectiu Feelgood ens explica un conte 
sobre una gran metròpoli abocada a la seva 
pròpia destrucció.

L’aforament és limitat però els passis es 
repeteixen de manera contínua.

IES Verdaguer.

Lominous Song. Concert per a colors
Un viatge màgic pensat per a despertar 
l’imaginari personal a través dels colors, 
la llum i la música. Escoltareu cançons de 
Rocío Romero i el seu piano, il·luminades 
per Muralla 15. 

Artistes: Rocío Romero, Dani Fortià, Norbert 
Fernàndez, Adrià Villarejo i Xevi Bayona. 

IES Verdaguer, parc de la Ciutadella.

Walkscape
Éssers inerts cerquen una drecera per 
caminar entre paisatges i esdevenir 
orgànics, vius i enèrgics.

Artistes: Leila Cherifi i Marc Planagumà, 
amb Muralla 15.

IES Verdaguer, parc de la Ciutadella.

Enguany, a Barcelona, la llum serà tema de 
conversa. I no tan sols per les propostes 
lumíniques que hi haurà repartides per la 
ciutat, sinó també per les dues conferències 
que tenen aquesta matèria com a tema.

Paraules que il·luminen
Si us han agradat la il·luminació de 
l’escultura de Tàpies que indica l’inici del 
circuit de llum de la Ciutadella, l’itinerari de 
llum que us ha guiat per l’interior del parc 
i la instal·lació lumínica La Porta creada al 
pas de l’Institut Escola, segur que voldreu 
conèixer els creadors d’aquests espais. Us 
presentarem l’Eloi Maduell, l’Àlex Posada i 
el Santi Vilanova, integrants del col·lectiu 
PlayMID, que han creat aquestes obres i us 
explicaran en una conferència com i per què 
ho han fet. 

IES Verdaguer, parc de la Ciutadella. 

Dissabte 8, a les 18.00 h (conferència) i a 
les 19.00 h (recorregut).

Exploradors de la llum
Coneixeu l’Institut de Ciències Fotòniques? 
Doncs és un centre de recerca situat a 
Castelldefels i és, també, un dels pols 
científics més destacats d’Europa en la seva 
especialitat. Allà investiguen les propietats  
de la llum. I miren d’aplicar-les als àmbits 
més diversos: des de la comunicació fins 
a la salut. Si voleu que us expliquin coses 
sorprenents i voleu passar una bona estona, 
no us perdeu aquesta xerrada: l’activitat 
inclou audiovisuals i la col·laboració d’un 
mag que ens  deixarà bocabadats.

Espai 4 del Palau de la Virreina. 

Dijous 6, a les 18.00 h.

Festivals de llum a Europa
A Barcelona, els espectacles de projeccions, 
les propostes de mappings i les experiències 
d’il·luminació d’edificis singulars atreuen 
cada any més i més barcelonins i 
barcelonines. Però no som els únics 
europeus als qui agrada jugar amb la llum. 
Hi ha ciutats com ara Lió, a França, o Torí, 
a Itàlia, on organitzen festivals que es 
caracteritzen per les grans instal·lacions 
de llum que programen. Jean François 
Zurawik, director d’esdeveniments 
de l’Ajuntament de Lió, institució 
que organitza la Fête des Lumières, i 
Francesco De Biase, cap del Servei d’Art 
Contemporani de l’Ajuntament de Torí, on 
organitzen el festival Luci d’Artista, visiten 
Barcelona per explicar-nos com s’organitza 
un gran esdeveniment d’aquestes 
característiques. Comptarem amb una fila 
zero de convidats que participaran en la 
taula rodona.

Espai 4 del Palau de la Virreina. 
Dijous 6, a les 19.30 h.

Si us ve de gust aprendre mentre feu una 
breu passejada o visiteu un espai singular, 
Llum BCN us ha preparat dues visites 
imprescindibles. I totes dues tenen la llum 
com a protagonista.

Portes obertes a l’ICFO
L’ICFO (Institut de Ciències Fotòniques) és 
un centre d’excel·lència dedicat a l’estudi de 
la ciència i la tecnologia de la llum. Si voleu 
conèixer el centre i saber més coses sobre 
què és la llum i quins usos se’n pot fer, 
registreu-vos per al dia de portes obertes 
visitant el web: http://outreach.icfo.eu/plan-
visit/visites-generals/step1.php.

Divendres 14, de 10.30 a 13.15 h (visites 
reservades per a centres educatius) i de 
15.30 h a 18.15 h (visita oberta al públic en 
general).

Av. de Carl Friedrich Gauss, 3, 
Castelldefels.

Els idiomes d’aquesta activitat són el català, 
el castellà i l’anglès.

Font Màgica de Montjuïc
Des que es va inaugurar amb motiu de 
l’Exposició Universal de 1929, la font Màgica 
ha atret les mirades de visitants i dels 
mateixos barcelonins i barcelonines, que 
al cap de vuitanta-cinc anys es continuen 
deixant fascinar per l’espectacle de 
llum, aigua i música que ofereix la font 
dissenyada per Carles Buïgas. Pocs, però, 
coneixen les interioritats de la font que 
es mostren en aquesta visita. Veniu i 
entrareu al centre de comandament, des 
del qual es controla la font, i també veureu 
la complexa xarxa de canonades que hi ha 
sota l’estructura.

Divendres 7, a les 17.45 h. Inscripcions a 
bcn.cat/santaeulalia.

Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. Les 
places són limitades.

I, a més a més...
El barri Gòtic i el parc de la Ciutadella són 
els principals escenaris del festival Llum 
BCN, però no són els únics. Trobareu 
edificis i espais il·luminats per diversos 
punts de la ciutat, entre els quals 
destaquen:

Torre Agbar (av. Diagonal, 211).

Palau de la Virreina (la Rambla, 99).

LLUM BCN



Falconers, sardanistes, nans, gegants, diables i una pila 
de bèsties tradicionals i col·lectius de cultura popular ens 
recorden que les tradicions festives són ponts entre el 
passat i el futur... que passen pel present. 

L’Àliga que balla
Els protocols de l’Àliga: divendres 7, a les 20.00 h (sortida).

Recorregut: pl. de Sant Jaume, Jaume I, pl. de l’Àngel, 
Argenteria, Sombrerers, placeta de Montcada, pg. del Born, 
el Born Centre Cultural, pg. del Born, Santa Maria, Fossar de 
les Moreres, pl. de Santa Maria i basílica de Santa Maria del 
Mar (arribada: cap a les 20.45 h). 

L’Àliga de la Ciutat, el Lleó de Barcelona i els gegants de 
Santa Maria del Mar han quedat a la plaça de Sant Jaume 
per recórrer els carrers del centre fins a arribar a Santa 
Maria del Mar. Els acompanyen, fent xivarri, música i 
parlant-nos de la nostra història, els Trabucaires d’en Perot 
Rocaguinarda, els Ministrers de la Ciutat i, enguany també, 
la Coronela de Barcelona. Seguiu-los i entreu amb l’Àliga 
dins el temple: la veureu ballar en un dels moments més 
solemnes de la festa.

Barcelona, capital de la sardana
XII Trobada Sardanista Infantil: divendres 7, a les 15.15 h, 
a la pl. de Sant Jaume.

Ballada de sardanes amb l’Obra Sardanista Violetes del 
Bosc: dissabte 8, a les 18.00 h, a l’av. de la Catedral.

Ballada doble de sardanes amb l’ACFB: diumenge 9, a les 
11.00 h, a l’av. de la Catedral.

Ballada de sardanes amb la Cobla Sant Jordi - Ciutat de 
Barcelona: dimecres 12, a les 18.30 h, a la pl. de Sant Jaume.

El ball nacional de Catalunya és un element essencial de la 
Festa Major de l’hivern barceloní, sobretot enguany, en què, 
coincidint amb el tricentenari dels fets de 1714, Barcelona 
ha estat triada capital de la sardana. La primera cita és la 
XII Trobada Sardanista Infantil de Santa Eulàlia, en la qual 
Jaume Barri i la Cobla Xica faran pedagogia de la sardana. 
Però aquesta no és l’única oportunitat d’escoltar i ballar 
sardanes. N’hi ha cada dia de la festa!

Barcelona balla amb els esbarts
Mostra d’esbarts dansaires infantils i juvenils: dissabte 8 i 
diumenge 9, a les 10.00 h, a la pl. de Sant Jaume.

Ball de Santa Eulàlia: dissabte 8, a les 17.15 h, a la pl. de 
Sant Jaume.

Actuació de l’Esbart Català de Dansaires: dissabte 8, a les 
17.30 h, a la pl. de Sant Jaume.

Les danses tradicionals són més vives que mai. I si ho 
dubteu, només heu de venir a veure els esbarts que 
participen en la Festa Major d’hivern. Dissabte i diumenge 
al matí, els dansaires més joves es concentren a la plaça de 
Sant Jaume, on dissabte podreu veure ballar l’Esbart Català 
de Dansaires, l’Esbart Joventut Nostra, l’Esbart Sant Jordi 
del Foment Martinenc, l’Esbart Sant Martí i l’Esbart Lluís 
Millet. I diumenge és el torn de l’Esbart Sant Jordi de l’Orfeó 
Badaloní, l’Esbart Mare Nostrum, l’Esbart Gaudí, els Ballets 
de Catalunya i l’Esbart Maragall.

El mateix dissabte, a la tarda, no us perdeu el Ball de Santa 
Eulàlia, en el qual participa l’Esbart de Santa Eulàlia. I, 
només acabar, veureu en acció l’Esbart Català de Dansaires.

Petits gegants
XI Trobada de Gegantons Infantils i d’Escola: dissabte 8, 
a les 10.00 h. Recorregut: pl. dels Àngels, Àngels, Pintor 
Fortuny, la Rambla, pla de la Boqueria, Ferran, pl. de Sant 
Jaume, Jaume I, pl. de l’Àngel, Llibreteria, Veguer, baixada 
de Santa Clara, Comtes de Barcelona, pla de la Seu i av. de 
la Catedral.

Ballada de gegantons i cercavila: dissabte 8, a les 16.00 h. 
Recorregut: pl. de Sant Jaume, Jaume I, Argenteria, pl. de 
Santa Maria, Santa Maria, pg. del Born i pl. Comercial.

També hi ha gegants petits. Els construeixen a les escoles 
de la ciutat i els veureu, reunits, a la plaça dels Àngels, on 
han quedat dissabte abans de sortir en cercavila cap a la 
catedral. El mateix dissabte, però a la tarda, a la plaça de 
Sant Jaume, veureu uns altres gegantons, els tradicionals, 
que faran un ball i després sortiran a passejar. 

Al so dels tabals
Els batecs de la Laia. 3a Trobada de Tabalers: dissabte 8. 
Recorregut 1: Veguer, Dagueria, pl. de Sant Just, Hèrcules, 
Ciutat, pl. del Regomir, Comtessa Sobrediel, Avinyó, Banys 
Nous, baixada de Santa Eulàlia, Sant Sever, Bisbe, pl. Nova, 
Bisbe i pl. de Sant Jaume. 

Recorregut 2: baixada de Santa Clara, Pietat, Bisbe, Sant 
Sever, baixada de Santa Eulàlia, Banys Nous, Palla, Pi, 
Portaferrissa, Duc de la Victòria, Canuda, Santa Anna, 
av. del Portal de l’Àngel, Arcs, pl. Nova, Bisbe i pl. de Sant 
Jaume.

Tabalada de les colles del Correfoc dels Diables Petits: 
diumenge 9, a les 18.00 h, inici de la cercavila al Palau de 
la Virreina.

No us tapeu les orelles, que aquest és el so de la festa! 
Els tabals sonaran amb força dissabte, durant Els batecs 
de la Laia, una gran cercavila amb un doble recorregut 
protagonitzat pels tabalers de les colles de diables. Atenció!: 
molts tabalers de totes les edats participen també en el 
Correfoc dels Diables Petits el dia següent, diumenge 9.

Eulàlia: una vida feta dansa
Dissabte 8, a les 20.30 h. Diumenge 9, a les 16.45 h, a 
l’interior de la catedral.

La vida i la mort de la copatrona de Barcelona són el tema 
d’un espectacle de dansa que l’Esbart Ciutat Comtal va 
estrenar l’any passat. I l’èxit va ser tan gran que enguany 
hi tornen. Dissabte i diumenge tornarem a veure les 
coreografies de Lluís Calduch Ramos i a escoltar la música 
de Francesc Cassú i Jordi. La nau central de la catedral es 
converteix en l’escenari singular d’un espectacle de dansa 
que parla de llibertat i de fermesa en les pròpies creences.

Una festa gegant!
XXXII Trobada de Gegants a Ciutat Vella - Seguici de Santa 
Eulàlia: diumenge 9, a les 11.00 h (sortida). Recorregut: 
pl. Reial, ptge. de Colom, la Rambla, Portaferrissa, pl. de la 
Cucurulla, Boters, pl. Nova, Bisbe, Sant Sever, baixada de 
Santa Eulàlia, Banys Nous, Ferran i pl. de Sant Jaume.

El diumenge més proper a Santa Eulàlia, la plaça Reial 
s’omple de gegants i gegantes. Hi trobareu gegants de tota 
la ciutat i de diferents indrets de Catalunya. I és que això 
és una festa gegant en què aquests altíssims catalans es 
passejaran pels carrers i les places de Ciutat Vella, retran 
homenatge a la imatge de santa Eulàlia i acabaran a la plaça 
de Sant Jaume, on veureu ballar la gegantona Laia, però 
també l’Àliga, els gegants de la Ciutat i els de la plaça Nova. 

Jugar i passejar amb santa Eulàlia
El joc de Santa Eulàlia. Instagram: consulteu el web bcn.cat/
santaeulalia.

Ruta Eulalienca: dimarts 11, a les 21.00 h. Sortida des de la 
plaça del Pedró (cal inscriure’s prèviament en l’activitat al 
web bcn.cat/santaeulalia).

Veniu a jugar i, de passada, aprendreu la història de la 
copatrona de Barcelona. Amb El joc de Santa Eulàlia, 
l’Associació Cultural Joan Amades us proposa que busqueu 
els indrets eulaliencs de la ciutat, hi feu una foto i la pengeu 
a Instagram. Però si sou valents i no us fa por sortir de nit, 
la mateixa associació us proposa la Ruta Eulalienca, en què 
us explicaran amb ets i uts els terrorífics martiris que va 
patir la santa. Potser fins i tot sentireu música en cadascuna 
de les parades de la ruta! Cal que us inscriviu a l’activitat, 
perquè la proposta és gratuïta però les places, limitades.
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LLUM BCN
Ciutat Vella
Patis transformats
Horari general de les activitats:
Divendres 7 i dissabte 8, de 18.30 a 23.00 h. 
Diumenge 9, de 18.30 a 21.00 h. 

Diem. Ateneu il·luminat 
Pati de l’Ateneu Barcelonès (Canuda, 6)

L’estany perdut
Pati de l’Antic Teatre (Verdaguer i Callís, 12)

Punt de Lluna
Pati de Ca l’Ardiaca (Santa Llúcia, 1)

Dada
Pati Verger del Museu Marès (pl. de Sant Iu, s/n)

Davant l’horitzó
Porxo del Saló del Tinell (pl. de Sant Iu, 5-6)

Les llàgrimes de santa Eulàlia
Casa Padellàs (seu del Museu d’Història de 
Barcelona, pl. del Rei, s/n)

Roig
Pati de la Reial Acadèmia de Bones Lletres (Bisbe 
Caçador, 3)

MurMUROS y VENtanas
Pati del Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3)

Finestres de Picasso
Pati Finestres del Museu Picasso (Montcada, 15-23)

La memòria del mirall
Pati del Centre Cívic Convent de Sant Agustí 
(Comerç, 36)

Parc de la Ciutadella
La llum de la Ciutadella
Horari general de les activitats:
Divendres 7 i dissabte 8, de 18.30 a 23.00 h. 
Diumenge 9, de 18.30 a 21.00 h.

Un cub de llum 
(Passeig de Picasso)

Crisàlide 
(Pl. de la Font de la Guineu, parc de la Ciutadella)

Camí a La Porta 
(Itinerari per l’interior del parc)

La Porta 
(Pas de l’Institut Escola). Durada: 10 min.

A la llum dels nenúfars 
(Estany de la plaça de Joan Fiveller)

Passat amb futur
(Façana de l’edifici del Parlament de Catalunya) 
Durada: 12 min.

Ciutat de llum 
(IES Verdaguer). Durada: 7 min.

Lominous Song. Concert per a colors 
(IES Verdaguer) 

Walkscape 
(IES Verdaguer). Durada: 5 min.

Activitats diverses
‘Mappings’ Barcelona 
Plaça de Sant Jaume
Passis:      
Divendres 7: 19.00, 20.15, 21.00, 21.45 i 22.30 h.

Dissabte 8: 18.30, 20.00, 20.45, 21.30 i 22.15 h.

Diumenge 9: 19.45 i 20.30 h.

Il·luminació especial d’edificis i 
monuments de la ciutat
Divendres 7 i dissabte 8, de 18.30 a 23.00 h.
Diumenge 9, de 18.30 a 21.00 h.

bcn_murography
Muralla del carrer de la Palla

Aqüeducte de la plaça del Vuit de Març

Muralla dels Traginers (pl. dels Traginers)

Muralla del carrer del Sotstinent Navarro

Casa de Salvador Espriu: llum i poesia
Casa de Salvador Espriu (pg. de Gràcia, 118)

Parlem de la llum (conferències)
Paraules que il·luminen, a càrrec d’Àlex 
Posada
IES Verdaguer, parc de la Ciutadella. Dissabte 
8, a les 18.00 h (conferència) i a les 19.00 h 
(recorregut).

Exploradors de la llum, a càrrec de l’Institut de 
Ciències Fotòniques
Espai 4 del Palau de la Virreina. Dijous 6, a les 
18.00 h.

Festivals de llum a Europa 
Xerrada a càrrec de Jean François Zurawik, 
director d’esdeveniments de l’Ajuntament de 
Lió, i Francesco De Biase, cap del Servei d’Art 
Contemporani de l’Ajuntament de Torí.

Espai 4 del Palau de la Virreina. Dijous 6, a les  
19.30 h.

Visites i recorreguts

Portes obertes a l’ICFO
Divendres 14, de 10.30 a 13.15 h (visites reservades 
per a centres educatius) i de 15.30 a 18.15 h (visita 
oberta al públic en general). Inscripcions a: http://
outreach.icfo.eu/plan-visit/visites-generals/step1.
php.

Font Màgica de Montjuïc
Divendres 7, a les 17.30 h. Incripcions a: bcn.cat/
santaeulalia.

I, a més a més... 
(Activitats permanents /
exposicions / activitats 
singulars)
De l’1 al 7 de febrer

De 10.00 a 20.00 h, al Pati Manning

XI Mostra de Gegantons Infantils i 
d’Escola

Del 7 al 12 de febrer

Tot el dia, als carrers i a les places de 
Ciutat Vella

El joc de Santa Eulàlia. Instagram

Organitza: Associació Cultural Joan 
Amades

Més informació a: bcn.cat/santaeulalia

De l’1 al 16 de febrer

De 10.00 a 20.00 h. al Palau de la Virreina 
(la Rambla, 99)

Exposició: El Seguici festiu de Cardona

Del 7 al 12 de febrer

De 10.00 a 20.00 h, al Born Centre 
Cultural

Per Santa Eulàlia... Tots a cavall!

Els Cavallets Cotoners de Barcelona 
i els seus convidats: Mataró, Tàrrega, 
Tarragona i Manresa

Del 7 al 16 de febrer

D’11.00 a 20.00 h, a l’Ajuntament de 
Barcelona

Els castells a Barcelona

Dilluns 10

20.00 h, a l’Ajuntament de Barcelona

Presentació de l’exposició: Els castells 
a Barcelona

Durant tot el febrer

De 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00 h, a la 
Casa dels Entremesos (pl. de les Beates, 2)

Exposició permanent: Imatgeria festiva 
barcelonina: gegants, nans, capgrossos, 
bestiari i titelles 

Exposició temporal: Cançons de 
pandero. El pandero quadrat del Masroig 

Pl. de Sant Jaume i voltants Pg del Born i voltants Catedral i voltants Altres espais

Divendres 7
Basílica de Santa Maria 
del Mar
21.00 h. Protocols de l’Àliga de 
la Ciutat

Dissabte 8
Pl. dels Àngels 

10.00 h. XI Trobada de 
Gegantons Infantils i d’Escola de 
Barcelona, i cercavila

Diumenge 9
Pl. Reial
10.00 h. Seguici de Santa Eulàlia 
- XXXII Trobada de Gegants a 
Ciutat Vella 

Pl. de Catalunya
12.00 h. Desfilades de la Banda 
Simfònica de Roquetes – Nou 
Barris i la Banda de Música del 
Col·legi Pare Manyanet 

Palau de la Virreina
17.00 h. Inici de la cercavila del 
seguici festiu de Cardona

18.00 h. Tabalada dels Diables 
Petits  

Museu Marítim
13.30 h. Final del conjunt de 
bandes amb una gran Big Band 

Dimarts 11 

Pl. del Padró
21.00 h. Ruta Eulalienca. A 
càrrec de l’Associació Cultural 
Joan Amades (activitat gratuïta; 
places limitades). Inscripcions a: 
bcn.cat/santaeulalia

Dimecres 12
Pl. de Sant Josep Oriol
19.00 h. Trobada de gegantes 
Laies i Passejada de les Laies 

D
iv

en
dr

es
 7

15.15 h. XII Trobada Sardanista Infantil de 
Santa Eulàlia

20.00 h. Protocols de l’Àliga 

El Born Centre 
Cultural
20.00 h. Encesa 
d’espelmes en 
commemoració del 
tricentenari del 1714

D
is

sa
b
te
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10.00 h. XI Mostra d’Esbarts Dansaires 
Infantils i Juvenils

13.00 h. Actuació dels Falcons de Barcelona 

13.30 h. Actuació de la Moixiganga de 
Barcelona i les moixigangues convidades de 
Vilafranca del Penedès i de Valls 

16.00 h. VII Ballada de Gegantons i  
cercavila 

17.15 h. Ball de Santa Eulàlia 

17.30 h. Actuació de l’Esbart Català de 
Dansaires 

19.20 h. Final d’Els Batecs de la Laia: III 
Trobada de Tabalers

Pl. del Rei
18.00 h. Els Batecs de la Laia: III Trobada de 
Tabalers

Interior de la catedral 
11.45 h. Presentació de la Moixiganga de Barcelona

20.30 h. Espectacle de dansa Eulàlia

Av. de la Catedral
10.00-21.00 h. Fira d’Artesania de Santa Eulàlia

12.00 h. Ballada de les Moixigangues

La Casa dels Entremesos
12.00 h. Titelles tradicionals catalans: En Cu-cut i 
l’invent del professor ximplet

13.15 h. Final de la cercavila de gegantons 

18.00 h. Ballada de sardanes amb la Cobla La 
Principal del Llobregat

Pl. Nova
12.30 h. Cercavila dels Falcons de Barcelona 

13.00 h.  Cercavila de les moixigangues

Pg. del Born 
18.00 h. Final de la 
cercavila de gegantons 

El Born Centre 
Cultural
13.00 h. Castellers de la 
Vila de Gràcia

19.00 h. Ballada dels 
cavallets convidats i 
cercavila

21.00 h. Ballada dels 
Cavallets Cotoners de 
Barcelona i convidats 

D
iu

m
en
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9 Pl. de Sant Jaume
10.00 h. XI Mostra d’Esbarts Dansaires Infantils 
i Juvenils 

12.00 h. Arribada del seguici de Santa Eulàlia 

12.30 h. Seguici de Santa Eulàlia

13.00 h. Diada Castellera 

17.30 h. Seguici festiu de Cardona i mostra dels 
seus balls 

18.30 h. Cercavila de tornada del seguici festiu 
de Cardona 

19.00 h. Correfoc dels Diables Petits

Pl. de Sant Miquel
18.45 h. Final de la Tabalada dels Diables Petits 

Baixada de Santa Eulàlia 
8.00 h. Matinades de grallers 

 

Carrer dels Arcs i av. del Portal de l’Àngel 
11.00 h. VI Trobada de Puntaires  

Av. de la Catedral 
10.00-15.00 h. Fira d’Artesania de Santa Eulàlia

11.00 h. Ballada doble de sardanes

Interior de la catedral de Barcelona
16.45 h.  Espectacle de dansa Eulàlia

Av. de la Catedral
20.15 h. Final del Correfoc dels Diables Petits 

Pl. Nova
20.15 h.  Inici del Correfoc de Santa Eulàlia 

Pla de la Seu
21.00 h. Final del Correfoc de Santa Eulàlia 

D
im
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9.45 h. Col·locació tradicional del penó de 
santa Eulàlia al balcó de l’Ajuntament

De 10.00 a 20.00 h. Portes obertes a 
l’Ajuntament de Barcelona

12.00 i 18.00 h. Audició de carilló al Palau de 
la Generalitat

18.30 h.  Ballada de sardanes 

20.25 h.  Final de la Passejada de les Laies i 
Ball de Santa Eulàlia

Interior de la catedral de Barcelona
8.00-18.15 h. Visita a la cripta de santa Eulàlia

9.30 h. Cant de laudes i cant dels goigs a la 
cripta de santa Eulàlia

18.30 h. Vespres cantades 

19.00 h. Missa conventual a l’altar major 

El Born Centre 
Cultural
10.00-20.00 h.  
Portes obertes al Born 
Centre Cultural i visita 
a la bandera de santa 
Eulàlia

Av. de la catedral i voltants
10.00-21.00 h. Fira d’Artesania de Santa 
Eulàlia

L’organització es reserva el dret d’anul·lar o canviar algun espectacle per raons tècniques o meteorològiques.



Ho patrocinen:

1.  Ateneu Barcelonès

2.  Pl. de Sant Jaume

3.  Catedral

4. Ca l’Ardiaca

5.  Museu Frederic Marès i porxo  
 del Saló del Tinell

6. Casa Padellàs

7.  Acadèmia de Bones Lletres

8.  Antic Teatre

9. Pati Llimona

10. Museu Picasso

11.  Convent de Sant Agustí

12.  Parc de la Ciutadella

13. Born Centre Cultural

14.  Muralla del c. del Sotstinent   
 Navarro

15.  Muralla del c. dels Traginers

16.  Aqüeducte de la pl. del Vuit de  
 Març

17.  Muralla del c. de la Palla

18. Casa de Salvador Espriu,   
 pg. de Gràcia, 118 
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Centre Cívic 
Convent 
de Sant Agustí 
i Centre Cívic 
Pati Llimona
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Hi col·laboren:


