


Com moltes altres ciutats d’arreu del món, Barcelona té cares. És una ciutat sàvia, 
amb unes arrels i una història riquíssimes, però també una ciutat jove, amb una 
clara vocació per la innovació i la creativitat, amb un tarannà inquiet i decidit. 

Si algun esdeveniment representa aquesta joventut, aquest és la celebració de 
les Festes de Santa Eulàlia. La copatrona ha esdevingut la patrona preferida dels 
barcelonins més menuts, és a dir, dels ciutadans del futur. És per això que, aquests 
dies, els més petits tindran l’oportunitat de viure un món fet a la seva mida,  
ple de nans, gegants, capgrossos i correfocs; una oportunitat per descobrir els 
valors de les nostres tradicions en família, compartint-ho amb pares i avis.

L’esperit fresc i nou que encarna santa Eulàlia també fa que la festa canviï  
i s’enriqueixi any rere any. Enguany doncs, hi introduïm un element de component 
tecnològic, que lliga directament amb el futur. I és que aquests dies, per primera 
vegada, se sumaran a la festa un seguit de projeccions i espectacles de llum  
que volen donar una vida nova a les pedres d’una ciutat mil·lenària.

Sortiu al carrer i gaudiu de les dues cares de la Laia, que representen, alhora, 
diferents aspectes de la mateixa ciutat. Les celebracions més antigues i els 
espectacles més nous no són sinó una metàfora d’una ciutat amb les arrels  
ben enfonsades al territori, però amb la vista sempre projectada cap al futur.

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona

La Barcelona més jove



Una festa  
amb moltes Laies

La Laia fa llum
Qui ho havia de dir que amb una mica de 
llum es poden aconseguir efectes tan mà-
gics! Cinc espais de la Barcelona antiga ens 
presenten un avanç del que poden ser les 
festes del futur: la plaça del Rei, el Museu 
Frederic Marès, la plaça de Sant Jaume, la 
plaça de Sant Iu i l’avinguda de la Catedral. 
Allà podreu recuperar alguns dels millors 
espectacles de projeccions de la darrera 
Mercè… i descobrir-ne de nous!

La Laia és tradició
Enguany se celebren trenta anys de la recu-
peració de Santa Eulàlia com a festa popular. 
I l’acte més antic de la festa és, precisament, 
la trobada de gegants.  Ara fa trenta anys 
que, un 12 de febrer, els gegants de la pla-
ça Nova i del Pi van decidir sortir al carrer 
per tal de tornar a celebrar la festa de la 
copatrona. 

La Laia és dona
Dissabte a la tarda,  les gegantes barcelo-
nines deixen els seus companys a casa i es 
troben per retre homenatge a la copatrona 
de Barcelona. Les veureu passejar sortint de 
la plaça de Sant Josep Oriol, seguint per la 
baixada de Santa Eulàlia o fent-la petar pels 
carrers del barri. Pregunteu-los com es di-
uen: el dia de la patrona totes s’han canviat 
el nom i es diuen Laia en honor de la nena 
més valenta de tot Barcelona.

La Laia és nena
Com tots els nens i nenes de la ciutat, pot-
ser un dia creixerà i serà una geganta. Però, 
ara per ara, encara és una gegantona. I n’es-
tà ben satisfeta! Us parlem de la gegantona 
Laia, que veureu sovint aquests dies. La va 
construir el 1998 l’artesà Xavier Jansana, i 
representa una nena del segle iv, que és quan 
va néixer i morir santa Eulàlia. Els nens i ne-
nes de les colles geganteres porten la seva 
imatge guarnida amb els símbols que li són 
propis: la creu en aspa, la palma i, al cap, una 
corona de flors. 

Però..., us pensàveu que la Laia només tenia una cara? I ara! 
En té moltes, i ens remeten a les nostres tradicions, però 
també al nostre futur. En voleu conèixer algunes?

Cada artista té la seva pròpia visió de la figura 
de santa Eulàlia, i enguany és el dissenyador 
i il·lustrador Eudald Palma qui ens n’ofereix 
la seva. Ell és fill de la comarca d’Osona, on 
va desenvolupar especialment la faceta de dis-
senyador gràfic,  abans de venir a Barcelona 
per estudiar a la Llotja i aprofundir en la seva 
primera vocació: la il·lustració.

A la Llotja ha tingut l’oportunitat de presen-
tar la seva proposta per al cartell d’enguany 
de les Festes de Santa Eulàlia. Després de 
repassar les imatges d’anys anteriors, partint 
del personatge de la gegantona barcelonina, 
l’ha portada al camp de la tradició, expressat 
mitjançant la música. I és que la Laia d’aquest 
any toca el tabal i ens remet, així,  a una de les 
moltes cares de la cultura popular catalana.

Veureu la copatrona envoltada de tons càlids 
que ens parlen de festa i diversió, però també 

amb tocs de colors sienes i negres que sugge-
reixen la tradició, l’autèntic centre de la festa, 
i que remeten als antics sistemes d’impressió 
i als gravats d’altres èpoques.

Eudald Palma ha estudiat disseny gràfic a 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny (EASD) 
de Vic i il·lustració a la Llotja. Entre els seus 
treballs figuren campanyes, il·lustracions i dis-
seny gràfic per a diversos ajuntaments i en-
titats d’Osona. Ha obtingut el 1r Premi d’Il-
lustració a la campanya de la Fira de l’Avet 
d’Espinelves (2008-2009), ha estat finalista en 
diversos concursos de disseny i il·lustració, i 
ha fet el disseny i el modelatge de projectes 
per a associacions carrossaires, feina per la 
qual ha guanyat diversos premis. 

Si voleu tenir més informació sobre Eudald 
Palma i la seva feina, podeu visitar el seu web: 
www.eudaldpalma.com

El cartell de la festa
La Laia, vista per Eudald Palma



Comença la festa. I, per inaugurar una festa com 

Déu mana, cal un pregó. En aquest cas, és clar, els ha 

tocat als nens d’escriure’l. Perquè la celebració de la 

copatrona és el moment en què els infants fan sentir  

la seva veu i prenen la paraula per dir la seva sobre  

la ciutat on viuen. 

El pregó que escoltareu durant la primera jornada  

de la festa l’han escrit, amb l’ajuda dels seus mestres, 

els nens i nenes de tercer, quart i cinquè curs de 

primària, que, d’aquesta manera, s’han iniciat en els 

processos participatius, la base de la democràcia. 

I és que els nens i nenes són futurs ciutadans que 

tenen molt a dir. Ho faran mitjançant suggeriments, 

peticions i opinions, que expressaran en forma de 

rodolí. Els escoltarà l’alcalde de la ciutat, que donarà 

resposta a les seves propostes.

DivenDres 10,  a les 10.15 h 
Plaça de Sant Jaume

El pregó  
de la Laia: 
la veu dels infants 

El Barri Gòtic
Espais de la ciutat amb tanta història com la 
plaça de Sant Jaume, el Museu Frederic Ma-
rès o la plaça del Rei, entre d’altres, acullen 
la proposta més renovadora de la festa d’en-
guany: un seguit d’espectacles amb la llum 
com a protagonista, que, d’acord amb l’espe-
rit de santa Eulàlia, rejoveniran les pedres de 
la ciutat antiga. A més, no us perdeu el pregó 
inaugural de la festa a la plaça de Sant Jaume!

La resta del carrers del Barri Gòtic són 
l’escenari principal d’una festa que és pura 
tradició: no hi faltaran les gegantes, els ge-
gants i els gegantons, els balls tradicionals, 
els falcons, ni la música de les gralles. Festa 
de tota la vida per a tota la família!

Santa Maria
del Mar i la catedral
Els dos temples que han custodiat les des-
pulles de santa Eulàlia en diferents moments 
seran ben presents a les celebracions. A la 
basílica de Santa Maria del Mar i entorns hi 
ballaran l’Àliga de la Ciutat, el Lleó de Bar-
celona i els Gegants de Santa Maria del Mar. 
I a la catedral i les zones adjacents hi haurà 
fires d’artesania, sardanes, falcons, tabalades 
i actes litúrgics, a més d’un correfoc per a 
adults i un altre per als barcelonins més pe-
tits. També a la catedral, acosteu-vos a visitar 
la cripta on descansa la patrona.

Els espais de la festa
Veniu a la festa! Només us cal agafar el transport públic  
i acostar-vos al centre de la ciutat, on la Laia us ha preparat 
activitats de tota mena:

La Casa dels 
Entremesos
Molta gent treballa dins d’aquest edifici 
per mantenir vives les tradicions barce-
lonines més autèntiques. Aquests dies el 
podreu conèixer i visitar-hi les exposi-
cions temporals que s’hi organitzen. El 
palau de les tradicions barcelonines.

El Pati Manning 
i la plaça dels Àngels
Trobades de gegantons infantils, cerca-
viles… La festa no passa de llarg per la 
zona més moderna de la Barcelona an-
tiga.  Al voltant del MACBA i el CCCB  
s’iniciarà una cercavila de gegantons… 
per als ciutadans de talla menuda. 

La Rambla
Pel passeig més famós de la ciutat, hi pas-
sa tothom: des del seguici de la patrona 
fins als integrants de cercaviles infantils, 
les bandes de música i els diables petits 
fent sonar els seus tabals. Al cap de la 
Rambla, a la plaça de Catalunya, la fes-
ta es fa música amb l’actuació d’una big 
band molt especial.



La tradició és, enguany, un dels puntals de les  
Festes de santa eulàlia, amb tota mena de 
propostes per als menuts però, també, per als  
adults que els acompanyen. La gegantona Laia i  
les seves companyes sortiran al carrer a celebrar  
la festa, però també el bestiari barceloní i els diables 
i les bèsties de foc que participen als correfocs, a 
més de les cobles i colles sardanistes, els falcons 
i uns convidats d’excepció: les Muixerangues 
d’Algemesí, patrimoni immaterial de la humanitat. 

Festa grossa… per a tota la família!

Tradicio per  
a petits i grans
La Laia dia a dia



20.45 h · PLAçA DE SANTA  
MARIA DEL MAR
Ball dels Gegants  
de Santa Maria del Mar  
i el Lleó de la Ciutat

21 h · BASíLICA DE SANTA  
MARIA DEL MAR
Ball de l’Àliga de la Ciutat  
i concert de la Cobla  
de Ministrers de la Ciutat

10-21 h · AVINGUDA DE LA CATEDRAL

Fira d’Artesania 
de Santa Eulàlia

10.15 h · PLAçA DE SANT JAUME

El pregó de la Laia: 
la veu dels infants 
A càrrec dels nens i nenes de la ciutat
Pregó d’inici de la festa

12 h · PLAçA DE SANT JAUME  
(PALAU DE LA GENERALITAT)

Audicions festives 
des del Carilló
A càrrec d’Anna Maria Reverté
Audició des dels carrers del Barri Gòtic

18 h · PLAçA DE SANT JAUME  
(PALAU DE LA GENERALITAT)

Audicions festives 
des del Carilló
A càrrec d’Anna Maria Reverté
Audició des dels carrers del Barri Gòtic

20 h · PLAçA DE SANT JAUME
Protocols de l’Àliga  
de la Ciutat
Sortida de l’Àliga de la Ciutat cap a la basílica 
de Santa Maria del Mar. 
Amb l’Àliga de la Ciutat, el Lleó de Barcelona, 
els Gegants de Santa Maria del Mar  
i els Ministrers de la Ciutat.
Desfilada cívica precedida d’una rèplica  
del penó de Santa Eulàlia. Hi posa música  
una formació tradicional de ministrers
Recorregut: Llibreteria, plaça de l’Àngel,  Via 
Laietana,  Argenteria i plaça de Santa Maria del Mar

La Laia dia a dia
Divendres 10



10-21 h · AVINGUDA DE LA CATEDRAL

Fira d’Artesania 
de Santa Eulàlia

10-20 h · PLAçA DE SANT JAUME 

Portes obertes de 
l’edifici de l’Ajuntament 
de Barcelona

10.30 h · PLAçA DELS ÀNGELS

IX Trobada de Gegantons 
Infantils i d’Escola 
de Barcelona

11 h · PLAçA DELS ÀNGELS

Cercavila de Gegantons 
Infantils i d’Escola 
de Barcelona
Recorregut: plaça dels Àngels, Pintor 
Fortuny, la Rambla, Pla de la Boqueria, 
la Rambla, Ferran i plaça de Sant Jaume

11 h · AVINGUDA DE LA CATEDRAL

X Trobada Sardanista  
Infantil de Santa Eulàlia
Amb la Cobla Ciutat de Terrassa

11.15 h · LA RAMBLA

Cercavila de Gegantons 
Infantils i d’Escola 
de Barcelona

11.30-13.30 h · AVINGUDA  
DE FRANCESC CAMBó  
I PLAçA DE JOAN CAPRI

Narració de contes:  
«La Laia va al mercat»
A càrrec de l’Associació 
de Narradores i Narradors,  
amb acompanyament músical  

12 h · PLAçA DE SANT JAUME

Final de la cercavila 
i mostra de balls 
de gegantons

12.30 h · PLAçA NOVA

Cercavila dels Falcons 
de Barcelona i les 
Muixerangues d’Algemesí
Amb la Muixeranga d’Algemesí 
i la Nova Muixeranga d’Algemesí
Recorregut: plaça Nova, del Bisbe 
i plaça de Sant Jaume

13 h · PLAçA DE SANT JAUME

Actuació dels Falcons 
de Barcelona i les 
Muixerangues d’Algemesí
Amb la Muixeranga d’Algemesí 
i la Nova Muixeranga d’Algemesí
(Ribera Alta,  València), patrimoni 
immaterial de la humanitat el 2011

12.45 h · AVINGUDA DE LA CATEDRAL

IX Mostra d’Esbarts 
Dansaires Infantils 
i Juvenils
Amb la Cobla Ciutat 
de Terrassa, dirigida 
per Jordi Núñez.
Hi participen:
Esbart Català 
de Dansaires, 
Esbart Joventut 
Nostra, Esbart 
Sant Jordi i Ballets 
de Catalunya

La Laia dia a dia
Dissabte 11



16 h · PLAçA DE SANT JAUME

V Ballada de Gegantons 
i Cercavila
Recorregut: plaça de Sant Jaume,  
Jaume I, plaça de l’Àngel, Argenteria, 
plaça de Santa Maria del Mar, Santa 
Maria del Mar i passeig del Born

17 h · PLAçA DE SANT JAUME

Ball de Santa Eulàlia
A càrrec de l’Esbart Santa Eulàlia, amb 
acompanyament musical d’El Grupet

17.10 h · PLAçA DE SANT JAUME

Actuació de l’Esbart 
Català de Dansaires
Amb acompanyament musical  
d’El Grupet

18.30 h · PLAçA DE SANT JAUME

Ballada de sardanes
A càrrec de la Cobla Sant Jordi - 
Ciutat de Barcelona

19.15 h · PLAçA DE SANT JOSEP ORIOL

Inici de la Passejada 
de les Laies
Recorregut: plaça de Sant Josep Oriol, 
Pi, plaça de la Cucurulla, Boters, plaça 
Nova, Bisbe, Sant Sever, baixada de 
Santa Eulàlia, Banys Nous, Ferran  
i plaça de Sant Jaume

19.45 h · BAIXADA DE SANTA EULÀLIA

Ball de Santa Eulàlia
Dins la Passejada de les Laies

19.30 h · AVINGUDA DE LA CATEDRAL

Final dels Batecs  
de la Laia

17.15 h · AVINGUDA DE LA CATEDRAL

IX Mostra d’Esbarts 
Dansaires Infantils 
i Juvenils
Amb la Cobla Ciutat de Terrassa, 
dirigida per Jordi Núñez
Participen: Esbart Maragall  
i Esbart Sant Martí

18 h · PLAçA DE SANT JOSEP ORIOL

Trobada de Gegantes Laies

18 h · PLAçA DEL REI

Els Batecs de la Laia
Trobada de Tabalers

18.10 h · PLAçA DEL REI

Inici de la Cercavila 
dels Tabalers
recorregut 1: plaça del Rei,  Veguer, 
Dagueria, plaça dels Sant Just i Pastor, 
Hèrcules, Ciutat, plaça del Regomir, 
Comtessa de Sobradiel, Avinyó, Banys 
Nous, baixada de Santa Eulàlia, Sant 
Sever, Bisbe, plaça Nova i avinguda de  
la Catedral
recorregut 2: plaça del Rei, Santa 
Clara, Pietat, Bisbe, Sant Sever, baixada 
de Santa Eulàlia, Banys Nous, Palla, Pi, 
Portaferrissa, Duc, Canuda, Santa Anna, 
Portal de l’Àngel,  Arcs, plaça Nova  
i avinguda de la Catedral

18.30 h · PLAçA DE SANT JOSEP ORIOL

Xocolatada infantil

La Laia dia a dia
Dissabte 11

El joc de 
Santa Eulàlia
Del 10 al 12 de febrer
DIVERSOS ESPAIS  
DE CIUTAT VELLA
No hi ha millor manera de descobrir 

la història de santa Eulàlia i les 

tradicions lligades a la seva figura que 

un joc ben divertit que,  

a més, us ajudarà a conèixer una 

mica millor la vostra ciutat. La Laia us 

proposa un joc de geocerca en què, 

amb l’ajuda d’un GPS o un telèfon 

intel·ligent, haureu d’anar trobant les 

pistes amagades a diferents punts de 

Ciutat Vella. 
A càrrec de la Fundació Joan Amades 

Si voleu més informació i detalls  

de les condicions del joc, consulteu  

el web www.bcn.cat/santaeulalia

19.45 h · AVINGUDA DE LA CATEDRAL

Atabalament Combo
Concert de tabals amb el grup 
Atabalament Combo

20.15 h · PLAçA DE SANT JAUME

Final de la Passejada  
de les Laies i Ball  
de Santa Eulàlia



Actes litúrgics a la 
catedral de Barcelona
10 h · CATEDRAL DE BARCELONA 
(CRIPTA)

Cant de laudes  
i cant dels goigs

10.30 h · CATEDRAL DE BARCELONA 
(CRIPTA)

Missa conventual  
a l’altar major
Amb el Cor de Cambra  
Francesc Valls

14-17.15 h · CATEDRAL DE BARCELONA

Visita de la cripta  
de Santa Eulàlia

8 h · BAIXADA  
DE SANTA EULÀLIA

Matinades de Grallers

10 h · PLAçA REIAL

XXX Trobada de 
Gegants a Ciutat Vella

10-16 h · AVINGUDA DE LA CATEDRAL

Fira d’Artesania  
de Santa Eulàlia

10.30 h · PLAçA DE SANT JAUME  
(BALCó DE L’AJUNTAMENT)

Protocol de col·locació  
del penó de Santa Eulàlia

10.50 h · PLAçA REIAL

Seguici de Santa Eulàlia 
XXX Trobada de Gegants 
a Ciutat Vella
Recorregut: plaça Reial, Colom, 
la Rambla, Portaferrissa, plaça de 
Cucurulla, Boters, plaça Nova, Bisbe, 
Sant Sever, baixada de Santa Eulàlia, 
Banys Nous, Ferran i plaça de Sant 
Jaume

11 h · AVINGUDA DE LA CATEDRAL

Ballada de sardanes
Amb la Cobla Marinada (Agrupació 
Cultural Folklòrica Barcelona)

11 h · CARRER DELS ARCS I AVINGUDA 
DEL PORTAL DE L’ÀNGEL

IV Trobada de puntaires

11 h · PLAçA DEL REGOMIR

Cercavila de 
Contes de la Laia
A càrrec de l’Associació de Narradors 
i Narradores, amb acompanyament 
musical
Recorregut: plaça del Regomir, 
Comtessa de Sobradiel,  Ataülf,  
Templers, plaça de Sant Miquel,  
baixada de Sant Miquel,  Avinyó, 
Boqueria,  Arc de Santa Eulàlia, Cecs  
de la Boqueria, placeta del Pi, plaça  
de Sant Josep Oriol,  Ave Maria,  
Banys Nous i baixada de Santa Eulàlia

11.30 h · BAIXADA  
DE SANTA EULÀLIA

Ball de Santa Eulàlia
Dins del Seguici de Santa Eulàlia

12 h · PLAçA DE SANT JAUME 

Final del Seguici  
de Santa Eulàlia

12 h · PLAçA NOVA 

Inici de la Cercavila 
de la Banda Simfònica de 
Roquetes - Nou Barris 
de Barcelona
Recorregut: plaça Nova, Arcs, 
avinguda del Portal de l’Àngel 
i plaça de Catalunya

12 h · LA RAMBLA -  
PALAU DE LA VIRREINA

Cercavila de la Banda  
de Música del Col·legi  
Pare Manyanet
Recorregut: la Rambla, fins 
a la plaça de Catalunya

La Laia dia a dia
Diumenge 12

Exposicions 
de cultura 
tradicional
Del 4 a l’11 de febrer - de 10 a 20 h

PATI MANNING

IX Trobada de Gegantons Infantils i 

d’Escola de Barcelona

Del 5 al 12 de febrer - de 10 a 20 h

PALAU DE LA VIRREINA

«Boscans»: animals de bosc

XIV Mostra de Bestiari 

Festiu de Catalunya



12 h · PLAçA DE SANT MIQUEL

Inauguració del  
Monument als castellers
Amb totes les colles castelleres de 
Barcelona, els Falcons de Barcelona, 
la Muixeranga d’Algemesí i la Nova 
Muixeranga d’Algemesí

12.30 h · PLAçA DE SANT JAUME 

Ball de la gegantona Laia, 
dels Gegants i de l’Àliga 
de la Ciutat i Ball 
de Santa Eulàlia
(Gegants de la Plaça Nova)

12.30 h · AVINGUDA DE LA 
CATEDRAL

IX Mostra d’Esbarts 
Dansaires Infantils  
i Juvenils
Amb la Cobla Ciutat de Terrassa, 
dirigida per Jordi Núñez 
Participen: Esbart Mare Nostrum, 
Esbart Gaudí, Esbart Sabadell 
Dansaire i Esbart Manresà 
de Dansaires

12.45 h · PLAçA  
DE SANT JAUME

Actuació de 
la Muixeranga 
d’Algemesí i la 
Nova Muixeranga 
d’Algemesí

13 h · PLAçA DE CATALUNyA 

Cloenda de les cercaviles 
de bandes amb  
una gran big band

17 h · LA RAMBLA - PALAU DE LA VIRREINA

Cercavila «Boscans»:  
animals de bosc
XIV Mostra del Bestiari 
Festiu de Catalunya
Recorregut: la Rambla, Ferran, plaça  
de Sant Jaume, Ferran, la Rambla  
i Palau de la Virreina 

17.30 h · LA RAMBLA - CANALETES

Tabalada dels Diables Petits
Recorregut: la Rambla, Ferran, Avinyó, 
Cervantes i plaça de Sant Miquel

17.30 h · PLAçA DE SANT JAUME 

Arribada de la cercavila  
«Boscans»: animals de bosc
XIV Mostra del Bestiari 
Festiu de Catalunya
Balls i lluïment de foc

18 h · PLAçA DEL PEDRó

Ofrena floral al Monument 
de santa Eulàlia
Cantada de corals i concert de la Banda 
de Trompetes i Tambors del Raval

La Laia dia a dia
Diumenge 12

La Casa dels  
Entremesos
(PLAçA DE LES BEATES, 2)

 
Exposició permanent
«Imatgeria festiva barcelonina: gegants, 

nans, capgrossos i bestiari»

Exposicions temporals 
«Les puntes de vol i boixet» 

«Gegants de paper»
Il·lustracions de gegants a la premsa 

antiga i publicacions històriques 

Dijous 9 de febrer
Presentació del volum II del llibre  

i CD  
A càrrec d’Agustí Cohí Grau 

El 10 i l’11 de febrer, 
de 10 a 13 h i de 16 a 19 h 
Jornades de portes obertes

Dissabte 11 de febrer,  
de 10 a 13 h
La Laia juga a la Casa dels Entremesos

Jocs tradicionals

13 h · PLAçA DE SANT JAUME 

Diada castellera
Amb les colles de Barcelona,  
Sants, Vila de Gràcia, 
Poble-sec, Sagrada Família 
i Jove de Barcelona



18.15 h · PLAçA DE SANT MIQUEL

Final de la Tabalada  
dels Diables Petits

18.30 h · PLAçA DE SANT JAUME 

Correfoc dels  
Petits Diables
Recorregut: plaça de Sant Jaume, 
Llibreteria, Veguer, baixada de Santa 
Clara, Comtes de Barcelona, Pla de  
la Seu i avinguda de la Catedral

19 h ·  LA RAMBLA - PALAU  
DE LA VIRREINA

Final de la cercavila 
«Boscans»: animals  
de bosc
XIV Mostra del Bestiari 
Festiu de Catalunya

19.30 h ·  PLAçA DE SANT JAUME 

Ballada de sardanes
Amb la Cobla Mediterrània  
(Agrupació Cultural Folklòrica 
Barcelona)

19.45 h ·  AVINGUDA DE LA CATEDRAL

Final del Correfoc  
de Diables Petits

19.45 h · PLAçA NOVA - AVINGUDA  
DE LA CATEDRAL

Correfoc de Santa Eulàlia
Recorregut: plaça Nova (carrer dels 
Arcs), Bisbe, Montjuïc del Bisbe, plaça 
de Sant Felip Neri, Sant Felip Neri, 
Sant Sever, Bisbe, Pietat, Comtes de 
Barcelona, Pla de la Seu-avinguda de  
la Catedral

20.30 h ·  AVINGUDA DE LA CATEDRAL

Final del Correfoc  
de Santa Eulàlia

21.15 h ·  PLAçA DE SANT JAUME

Lliurament dels premis  
del Joc de Santa Eulàlia     

La Laia dia a dia
Diumenge 12

AmB EL foc, pocA BromA!

Si voleu seguir un dels correfocs de la festa, tant el d’adults com el  

destinat al públic familiar, recordeu que:

•  Us caldran una gorra, un mocador de coll, pantalons llargs i una samarreta  

 de màniga llarga.  Vestiu roba de cotó, no materials sintètics. I res de sabates de  

 taló o calçat que us impedeixi córrer si cal.

•  Mai no s’ha de tirar aigua durant un correfoc: la pólvora mullada és imprevisible.

•  Si aneu amb infants, manteniu una distància prudencial.  Agafeu els menuts amb 

 la mà, no us acosteu a les espurnes i… recordeu que hi ha un correfoc   

 especialment pensat per a ells.

•  Si el correfoc passa per davant de casa vostra o de la vostra botiga, retireu 

 els tendals, tapeu els vidres i abaixeu les persianes.

•  No baixeu la guàrdia i recordeu sempre que el correfoc pot ser molt divertit,  

 però també perillós si no respecteu les normes bàsiques de seguretat.   

 Tingueu-les al cap en tot moment! 



Activitats a les 
biblioteques

Voleu que us expliquin un conte sobre la Laia, 
la nostra copatrona? Doncs els membres de 
l’Associació de Narradors i Narradores us 
esperen a les biblioteques municipals. Busqueu 
la que us queda més a prop de casa i pareu 
orelles! 

LES CORTS 
Biblioteca Can Rosés  
Dimarts 7 de febrer, a les 17.30 h

NOU BARRIS
Biblioteca Canyelles 
Dimarts 7 de febrer, a les 18 h

GRÀCIA 
Biblioteca Vila de Gràcia  
Dimecres 8 de febrer, a les 18 h

Biblioteca Vallcarca i els Penitents -  
Maria Antonieta Cot 
Dijous 9 de febrer, a les 18 h

NOU BARRIS 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta 
Dimecres 8 de febrer, a les 18 h

SANT ANDREU
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra 
Dijous 9 de febrer, a les 18 h

SANT MARTí
Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner 
Divendres 10 de febrer, a les 18 h

19 h ·  SALó DE CENT DE  
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Premis Ciutat  
de Barcelona 
En l’acte de lliurament dels Premis Ciutat  
de Barcelona 2011, l’Ajuntament de Barcelona  
ret homenatge als creadors més destacats al llarg 
de l’any a la ciutat.
En l’edició d’enguany, els premis incorporen nous 
àmbits: Gastronomia, Cultura Tradicional i Popular, 
Circ i Creativitat i Innovació.
En total, es lliuren vint premis que destaquen 
l’excel·lència a Barcelona.
 
•  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
•  Investigació científica
•  Assaig
•  Creativitat i Innovació
•  Educació
•  Gastronomia
•  Projecció internacional de la ciutat de Barcelona

La Laia  
va al museu

La copatrona de Barcelona us convida a visitar 
els museus de la ciutat. I és que, per la festa 
de la Laia, molts museus i centres d’exposició 
de Barcelona organitzen jornades de portes 
obertes o fan activitats diverses. Trobareu més 
informació al web www.bcn.cat/barcelonacultura.

• L’Aquàrium de Barcelona
• Centre de Cultura Contemporània  

de Barcelona (CCCB)
• CaixaForum Barcelona
• CosmoCaixa
• DHUB - Disseny HUB Barcelona
• DHUB Museus (Museu de les Arts 

Decoratives, Museu Tèxtil i d’Indumentària
• El Poble Espanyol de Barcelona
• Fundació Joan Miró
• Fundació Rocamora
• Museu Blau - NAT
• NAT - Jardí Botànic de Barcelona
• MUHBA - Domus de Sant Honorat
• MUHBA - Via Sepulcral Romana
• MUHBA - El Call
• MUHBA - Plaça del Rei
• MUHBA - Monestir de Pedralbes
• Museu d’Història de Catalunya
• Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí  

de Barcelona
• Museu d’Arqueologia de Catalunya
• Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

(MACBA)
• Museu de la Música de Barcelona
• Museu de Ceràmica de Barcelona

• Museu del Rock
• Palau Moxó
• Fundació Arqueològica Clos - Museu Egipci 

de Barcelona
• Museu Frederic Marès
• Museu Marítim de Barcelona
• Museu Picasso
• Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
• Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni  

Samaranch
• Palau Robert

La Laia dia a dia
Dilluns 13
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L’equip  
de la Laia 
Les festes de Santa Eulàlia estan 
promogudes i coordinades per l’Institut 
de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, 
conjuntament amb les entitats i les 
institucions següents:

Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona
Agrupació del Bestiari Festiu i Popular  
de Catalunya
Agrupament d’Esbarts Dansaires  
de Catalunya
Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval
Associació Catalana de Puntaires
Associació Coordinadora de Colles  
de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella
Associació de Festes de la Plaça Nova
Associació de Narradors I Narradores 
(ANIN)
Associació de Veïns del Raval
Banda de Música del Col·legi Pare Manyanet
Banda de Trompetes i Tambors del Raval
Banda Simfònica Roquetes - Nou Barris  
de Barcelona
Basílica de Santa Maria del Mar
Biblioteques de Barcelona
Col·legi Paideia. Centre d’Educació Especial 
Coordinadora de Colles Castelleres  
de la Ciutat de Barcelona
Coordinadora de Colles de Diables  
i Bèsties de Foc de Barcelona
Coordinadora d’Entitats Sardanistes  
de Barcelona
Coordinadora de Geganters de Barcelona
Cor de Cambra Francesc Valls
Departament de Presidència. Generalitat  
de Catalunya
Districte de Ciutat Vella
Drac de Sarrià
Esbart Català de Dansaires

Esbart Santa Eulàlia
Escola Àgora 
Escola Aiguamarina
Escola Barrufet
Escola i Conservatori Municipal de Música 
Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú
Escola La Llacuna del Poblenou
Escola La Llotja
Escola Lavínia 
Escola Municipal de Música Can Ponsic  
de Barcelona
Escola Municipal de Música Maria Dolors 
Calvet de Vilafranca del Penedès
Escola N-II de Pràctiques 
Escola Orlandai
Escola Pia Sant Antoni 
Escola Projecte
Escola Prosperitat 
Escola Rel. Centre d’Educació Especial
Escola Torrent d’en Melis
Escola Virolai 
Escola Voramar
Falcons de Barcelona
Farfolla de la Sagrada Família
Federació de Colles Sardanistes  
de Barcelona
Griu de Barcelona
Gerencia de Medi Ambient i Serveis Urbans
Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Institut Municipal del Paisatge Urbà  
i la Qualitat de Vida
La Casa dels Entremesos. Centre Barceloní 
de Difusió i Producció de Cultura d’arrel 
Tradicional
La Sagrera. Centre d’Educació Especial 
Mare de Déu de Montserrat.  
Centre d’Educació Especial
Regidoria de Drets Civils
Sants Innocents. Centre d’Educació Especial
Unió de Colles Sardanistes
Xamfrà, centre de Música i Arts Escèniques 
del Raval

bcn
Vine a veure
Barcelona
il.luminada

10/12 febrer 
2012



La casa màgica

Si vau veure aquest espectacle durant la 
Mercè 2011, de segur que voldreu repetir, 
i si no, ara teniu una segona oportunitat 
gràcies a la copatrona. Veniu a la Casa 
Gran i veureu com canvia la façana de 
l’edifici vista amb una llum diferent.  
I és que les pedres prenen vida i ens 
expliquen una història creada per Urano  
i dirigida per Franc Aleu sobre un guió de 
Jordi Teixidor. I mentre mireu, escoltareu 
una música creada per Arturo Calvo, líder 
dels Electrocugat.

Plaça de Sant Jaume
Divendres 10, a les 19, 19.30, 20.30, 21, 
21.30, 22 i 22.30 h
Dissabte 11, a les 19.30, 20.30, 21, 
21.30, 22 i 22.30 h
Diumenge 12, a les 19.15, 20.30, 21.30, 
22 i 22.30 h
Durada aprox. de cada projecció: 15 min)

Museu Frederic Marès:  
Zona afectada (mapping)

Primerament va ser l’Umbracle del  
parc de la Ciutadella que, per obra  
i gràcia de l’artista Fausto Morales,  
es va convertir en una «zona afectada» 
durant la Mercè. Ara, la malaltia lumínica 
s’ha encomanat a un nou espai de la 
ciutat: el Museu Frederic Marès. Unes 
partícules molt peculiars anomenades 
fotons han pres l’espai i estan disposades 
a bombardejar els visitants amb imatges 
i sons. L’espectacle ha estat creat per 
Slidemedia Lab. i Fausto Morales, i hi 
participen Alex Romero, Jaime Ramírez, 
Paula Guastella, Jaume Creus, Isaac 
Meya i Marta Casanovas.

Museu Frederic Marès 
(plaça de Sant Iu, 5)
Divendres 10 i dissabte 11,  
de 19 a 22 h
(Durada aprox. de cada projecció: 8 min)

LLUM-BCN: celebració de la llum 
Barcelona posa en marxa un nou festival amb la llum com a protagonista:  
hi trobareu façanes il·luminades, espais públics que adquireixen un aspecte nou i 
projeccions en què art i tecnologia s’uneixen per crear espectacles lumínics.

Llum-BCN vol ser un festival d’il·luminació urbana que posi de manifest la bellesa 
dels edificis de la ciutat, proposant rutes per immobles i espais públics que, 
de nit i gràcies a la il·luminació, mostren una cara nova. Serà la manera que els 
ciutadans redescobreixin la Barcelona nocturna i es deixin enlluernar per la bellesa 
de l’arquitectura barcelonina, sigui la més clàssica o la més avantguardista. 

Paral·lelament, i coincidint amb les Festes de Santa Eulàlia, Llum-BCN ens permet 
recuperar alguns dels espectacles de llum que ja van sorprendre els barcelonins 
en les últimes edicions de les Festes de la Mercè: des de les projeccions a la 
façana de la Casa Gran, fins a espectacles que s’han vist a la Ciutadella però que 
ara s’instal·len en nous escenaris del Barri Gòtic.

Els jocs de llum, però, no són una novetat a la ciutat: Carles Buïgas ja va concebre 
el 1929 un espectacle de llum i color que, avui, encara deixa bocabadats els 
visitants. Parlem de la Font Màgica de Montjuïc, a la qual es retrà homenatge en 
una conferència al Palau de la Virreina. 

Concurs Instagram 

Vinculat a Llum-BCN, s’organitzarà un concurs de fotografia a través  
de l’aplicació de mòbil Instagram, sota el hashtag #llumbcn12. Els usuaris 
hauran de fotografiar els espais il·luminats i les activitats del programa  
a què assisteixin, i les tres imatges més votades guanyaran un premi.

Espectacles de llum
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Variacions grotesques

Fa molts segles, la plaça del Rei i, en 
concret, el Palau Reial eren el centre del 
poder de la Barcelona medieval. Avui, el 
mirador del Rei Martí, que s’alça sobre el 
palau, es rendeix a les noves tecnologies 
i es transforma gràcies a una coreografia 
en què participen la llum i elements de 
l’imaginari festiu barceloní. 

Plaça del Rei
Divendres 10 i dissabte 11,  
de 19 a 22 h
(Durada aprox. de cada projecció: 8 min)

Conferència 

«De les fonts de Montjuïc al 
mapping i les façanes multimèdia»

L’investigador cultural José Luis de Vicente 
i l’arquitecte i escriptor David Caralt, grans 
coneixedors del nocturn urbà, explicaran  
i compararan arquitectures nocturnes que, 
sota la màgia de la llum, han tingut lloc 
en diferents moments cabdals en la seva 
evolució històrica. Aquestes il·luminacions 
han servit i serveixen de laboratori de nous 
dissenys i tecnologies que ens ajuden  
a canviar l’aspecte nocturn de la ciutat. 
Aquesta conferència és tancarà amb 
la taula rodona «Edificis il·luminats: 
arquitectura espectacle?», amb la 
intervenció dels ponents, José Luis de 
Vicente i David Caralt; i també de Vicent 
Guallart i Furio, gerent d’Hàbitat Urbà de 
l’Ajuntament de Barcelona; Josep Lluís 
Alay i Rodríguez, director de Patrimoni, 
Museus i Arxius de l’Institut de Cultura  
de Barcelona; Sílvia Farriol, arquitecta 
i presidenta d’Arquinfad; Maurici Ginés, 
dissenyador d’il·luminació i president  
de l’APDI; i Raffaella Perrone, arquitecta  
i cap de Docència de Projectes de l’escola 
Elisava.

Palau de la Virreina
Divendres 10 de febrer, a les 19 h

Barcelona balla

La Montse Colomé i en Leo Castaldi han 
aconseguit esborrar les fronteres entre  
la realitat i la ficció. Com s’ho han fet?  
Si ho voleu saber, només heu de venir  
a veure aquesta proposta: un vídeo amb 
personatges que ballen en una Barcelona 
deconstruïda. Però…, segur que veiem 
un vídeo? On acaba la pantalla i comença 
la ciutat? Esbrineu-ho tot ballant.

Avinguda de la Catedral
Divendres 10, a les 20.30, 21 i 21.30 h
Dissabte 11, a les 21, 21.30 i 22 h
(Durada aprox. de cada projecció: 20 min)

Vine a conèixer la família  
dels il·luminats!

Si sou dels que us agrada fer amics nous, 
no podreu deixar-vos perdre l’oportunitat 
de saludar aquesta família singular. Són 
tan guapos i guapes, i la llum els escau 
tant, que... s’han inflat una mica. Però 
no hi fa res, perquè estan disposats a 
saludar-vos mentre ballen, i fins i tot es 
deixaran fotografiar amb vosaltres. Una 
creació, lleugera i lluminosa, de Crema 
Espectacles.

Espectacle itinerant amb sortida  
des de la plaça de Sant Iu
Divendres 10 i dissabte 11,  
de 19.30 a 21.30 h

Ruta per edificis il·luminats de la ciutat

Coneixeu bé Barcelona? Doncs potser la voldreu veure amb uns altres ulls o, més ben 
dit, amb una altra llum. Esteu convidats a redescobrir la ciutat de nit i venir a veure alguns 
dels molts edificis singulars que, cada nit, mostren una cara nova i màgica gràcies a la 
il·luminació artificial. 
Trobareu edificis de tota mena: des de monuments fins a esglésies, des de palaus fins a 
edificis d’oficines… Alguns són mostres d’arquitectura d’altres èpoques i d’altres semblen 
vinguts de la Barcelona del futur, però tots ofereixen un paisatge diferent del que ens 
mostren a la llum del sol. Agafeu el plànol i veniu a recórrer la Barcelona que apareix…  
quan el sol se’n va.

01. DRASSANES REIALS 
02. AJUNTAMENT 
03. MONUMENT A COLOM
04. ESGLÉSIA DEL PI 
05. PLAÇA DE LA VILA  

DE MADRID 
06. PLAÇA DE BERENGUER 

EL GRAN 
07. PLAÇA DEL REI 
08. CAPELLA DE SANTA 

ÀGATA
09. ESGLÉSIA DE SANTA 

ANNA 
10. ANTIC HOSPITAL  

DE LA SANTA CREU 
11. MONUMENT  

A MARGARIDA XIRGU XIR
12. PALAU DE LA VIRREINA 
13. BASÍLICA DE SANTA 

MARIA DEL MAR 
14. ESGLÉSIA DE SANT PERE 

DE LES PUEL·LES 
15. ESGLÉSIA DE SANT PAU  

DEL CAMP 
16. MONUMENT A PITARRA 
17. ARC DE TRIOMF 
18. ESGLÉSIA DE SANT 

MIQUEL 
19. MURALLA DEL CARRER  

DE LA PALLA 
20. MONUMENT A RAQUEL 

MELLER 
21. PORTA ROMANA 
22. MURALLA DE LA PLAÇA 

DELS TRAGINERS 

23. MURALLA DE 
L’ACADÈMIA DE BONES 
LLETRES 

24. MURALLA DEL 
SOTSTINENT NAVARRO 

25. ESTÀTUA DE SANTA 
ROSA 

26. TEMPLE D’AUGUST 
27. FOSSAR DE LES 

MORERES 
28. IMATGE DE SANTA 

EULÀLIA 
29. ESGLÉSIA DE LA MERCÈ 
30. REIAL ACADÈMIA DE  

LES CIÈNCIES I ARTS 
 (LA RAMBLA)
31. SAGRADA FAMÍLIA
32. MONUMENT A 

RAFEL DE CASANOVA 
33. MONUMENT AL DR. 

ROBERT 
34. ESCULTURA DE MIRÓ 
35. MONUMENT A MOSSÈN 

CINTO VERDAGUER 
36. ESGLÉSIA DE SANT 

RAMON DE PENYAFORT 
37. FAÇANA DE 

PERSONATGES 
38. MONUMENT FRANCESC 

MACIÀ
39. CASA ELIZALDE 
40. MONUMENT  

A LLUÍS COMPANYS 
41. FAÇANA DE LA 

UNIVERSITAT 
42. ESGLESIA CONCEPCIÓ
43. CASA BATLLÓ

44. LA PEDRERA
45. CASA SERRA
46. CASA PÉREZ SAMANILLO
47. CASA FUSTER
48. CASA TERRADES,  

CASA DE LES PUNXES
49. CASTELL DE MONTJUIC 
50. PALAU NACIONAL
51. ROCALLA DE MIRAMAR 
52. ESGLÉSIA DE SANTA 

MADRONA 
53. PALAUS DE LA FIRA /  

RIUS I TAULET  
54. MONUMENT AL CICLISTA 
55. INSTITUT CARTOGRÀFIC
56. PAVELLONS GÜELL
57. PLAÇA DEL MONESTIR 

DE PEDRALBES
58. FAÇANA DE LA SEU DEL 

DISTRICTE 
59. MONUMENT A JOSEP M. 

BATISTA I ROCA
60. CAMPANAR DE SANT 

VICENS 
61. MONUMENT A PAU 

CASALS 
62. PLAÇA DE JOHN F. 

KENNEDY
63. PORTA DE SARRIÀ 
64. SARRIÀ, FAÇANA DE LA 

SEU DEL DISTRICTE 
65. PORTAL MIRALLES
66. TORRE AGBAR
67. PORTAL DE SANT AGUSTÍ
68. EL MOLINO
69. EDIFICI MORITZ

EDIFICIS IL·LUMINATS

EDIFICIS IL·LUMINATS D’ESPECIAL INTERÈS

EDIFICIS IL·LUMINATS DE LA RUTA DEL MODERNISME DE BARCELONA



Ruta per  
edificis il·luminats  
de la ciutat



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

més informació
Tiquet rambles del palau de la Virreina
Palau de la Virreina (la Rambla, 99)
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h     
93  316 10 00

www.bcn.cat/santaeulalia
Twiter: @bcncultura
Facebook: www.facebook.com/barcelonacultura

A TrAVÉS DEL mÒBIL
Per tenir el programa d’activitats al mòbil, pots enviar un 
missatge al 217010 amb la paraula LAIA
(Cost del missatge d’activació: 0,15 €. Cost de descarrega de l’aplicació 
segons la tarifa que tingueu contractada amb el vostre operador)

Missatges de text curt al telèfon  
93 4890098 per a persones amb 
discapacitat auditiva

www.bcn.cat/santaeulalia 
twitter: @bcncultura 
facebook: www.facebook.com/barcelonacultura
telèfon: 010 (24h)


