
En honor de santa Eulàlia,  
copatrona de Barcelona,  
els carrers de Ciutat Vella s’omplen 
de gegants i gegantes, diables, dracs, 
àligues, lleons, castellers, dansaires i 
molts altres personatges i expressions 
de la cultura popular que formen part 
d’una tradició festiva documentada 
des del segle XIV. Enguany la Festa 
Major d’hivern compta amb la 
participació del seguici de Manresa,  
la ciutat convidada del 2015. 

En honor a Santa Eulàlia, 
copatrona de Barcelona, las 
calles de Ciutat Vella se llenan 
de gigantes y cabezudos, 
diablos, dragones, águilas, 
leones, grupos de danza, 
castellers y muchos otros 
personajes y expresiones de 
la cultura popular que forman 
parte de una tradición festiva 
documentada desde el  
siglo XIV. Este año la Fiesta 
Mayor de invierno cuenta con  
la participación del cortejo 
festivo de Manresa, la ciudad 
invitada del 2015.

In honour of Saint Eulàlia,  
one of Barcelona’s two  
patron saints, the streets of 
Ciutat Vella fill with giants  
and giantesses, devils, dragons, 
eagles, lions, castle-makers,  
folk dancers and many other 
well-known characters and 
popular culture figures that  
are part of a festive tradition 
that has been documented 
since the 14th century.  
This year’s winter festivities  
will welcome the parade  
from Manresa, the 2015  
guest city.

6, 7 i 8 de febrer 6, 7, 8 i 12 de febrer  

InForMaCIó útIl

bcn.cat/santaeulalia 
bcn.cat/llumbcn

Més informació al  telèfon 
d’informació municipal  
i general 010

Cada dia de 0 a 24 h 
Establiment de trucada: 0,373 € 
Cost/minut: 0,089 €

ÀlBuM #FestessantaEulalia15
Comparteix les teves imatges 
a Instagram i a Twitter amb el 
hashtag #festessantaeulalia15. 
Si t’inscrius a  
www.bcn.cat/fotomobil 
formaran part de l’àlbum 
col·laboratiu de la festa. 
   

MostrEs, EXPosICIons 
I altrEs aCtIVItats
11 Palau de la Virreina

Exposició del Seguici Festiu  
de Manresa. Del 31 de gener 
al 14 de febrer, de 10 a 20 h

17 Pati Manning
XII Mostra de gegantons 
infantils i d’escoles 
De l’1 al 6 de febrer, de 10 a 20 h

5 avinguda de la Catedral 
Fira d’artesania de Santa Eulàlia 
Del 6 al 7 de febrer, de 10 a 21 h 
8 de febrer, de 10 a 15 h

16 ruta Eulalienca
Dimecres 11, 21 h, sortida de 
la pl. del Pedró. Cal inscriure’s 
prèviament a:  
bcn.cat/santaeulalia
18 la Casa dels Entremesos

Exposicions permanents 
Imatgeria festiva barcelonina: 
gegants, nans, capgrossos, 
bestiari i titelles
El Seguici Festiu de Barcelona 
a Reus. Fotografies de Jordi 
Farrera

Exposicions temporals 
La Festa Viscuda 
Del 2 de desembre al 31 de març 
Imatges de les Festes de Sant 
Roc de Barcelona dels anys 1884 
a 1983

La dansa de la Gala de 
Campdevànol 
Del 20 de gener al 19 de febrer

Contacontes 
Contamesos:  
El planeta dels cinc sentits 
Diumenge 1 de febrer, 12 h

Titelles tradicionals 
La Laia i el fantasma trapella 
Dissabte 14 de febrer, 12 h

13 Correfoc de santa Eulàlia
20.15 h, pl. Nova – avinguda  
de la Catedral

DIjous 12

1 Col·locació del penó de santa 
Eulàlia amb la Guàrdia urbana 
muntada i la gegantona laia
9.45 h, pl. de Sant Jaume

1 audició del Carilló del 
Palau de la Generalitat
Programa festiu  
De 12 a 12.15 h i de 18 a 18.15 h 
Pl. de Sant Jaume i carrers del 
Barri Gòtic

1 Ballada de sardanes amb la 
Cobla sant jordi - Ciutat de 
Barcelona
18.30 h, pl. de Sant Jaume

151 la passejada i el ball de 
les laies 
19.30 h, sortida a la pl. de Sant 
Josep Oriol 
20.25 h, ball a la pl. de Sant 
Jaume

5 Ballada doble de 
sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Cornellà i la Cobla 
Mediterrània aCFB
11 h, avinguda de la Catedral

1014 Desfilades musicals  
i Big Band 
12 h, pl. de Catalunya 
13.30 h, Museu Marítim

1 Diada Castellera amb  
les colles de Barcelona
13 h, pl. de Sant Jaume

6 Eulàlia, un espectacle  
de dansa a la Catedral
16.45 h, Catedral de Barcelona 
Esbart Ciutat Comtal

1112 El seguici de Manresa, 
ciutat convidada
17 h, inici de la cercavila al Palau 
de la Virreina. 19 h, mostra de foc 
al Pla de la Seu

DIuMEnGE 8

7 Matinada de grallers
8 h, Baixada de Santa Eulàlia

1 XII Mostra d’esbarts 
dansaires infantils i juvenils
10 h, pl. de Sant Jaume

8 XXXIV trobada de Gegants  
de Ciutat Vella
10 h, pl. Reial

81 El seguici de santa Eulàlia 
11 h, sortida a la pl. Reial 
12 h, pl. de Sant Jaume

19 la Coronela de Barcelona  
i la bandera de santa Eulàlia  
11 h, sortida des del Portal de 
Santa Madrona

9 VII trobada de Puntaires
11 h, carrer dels Arcs  
i Portal de l’Àngel

4 Els batecs de la laia 
IV trobada de tabalers
17 h, pl. del Rei  

1 El Ball de santa Eulàlia  
amb l’Esbart santa Eulàlia  
i El Grupet
17.15 h, pl. de Sant Jaume

1 Esbart català de dansaires
17.30 h, pl. de Sant Jaume

61 Moixiganga de Barcelona
17.30 h, actuació a l’interior  
de la Catedral 
18.30 h, pl. de Sant Jaume

5 Ballada de sardanes amb 
la cobla la Principal del 
llobregat. obra sardanista 
Violetes del Bosc
18 h, avinguda de la Catedral

1 Correfoc dels diables petits
18.30 h, la Rambla 
19 h, pl. de Sant Jaume

6 Eulàlia, un espectacle  
de dansa a la Catedral
20.45 h, Catedral de Barcelona  
Esbart Ciutat Comtal

DIssaBtE  7

1XII Mostra d’esbarts 
dansaires infantils i juvenils  
10 h, pl. de Sant Jaume

3 XII trobada de gegantons 
infantils i d’escola de 
Barcelona
10 h, pl. dels Àngels 
10.45 h, inici de la cercavila

5 XII trobada sardanista 
Infantil de santa Eulàlia
11 h, avinguda de la Catedral

1051 Presentació del Ball 
de Bastons de Barcelona, 
amb les colles padrines de 
Montblanc i Igualada
12 h, concentració a la  
pl. de Catalunya 
12.30 h, avinguda de la Catedral 
13.30 h, pl. de Sant Jaume

51 Els Falcons de Barcelona
12.30 h, inici de la cercavila  
des de l’avinguda de la Catedral 
Actuació a les 13 h a la  
pl. de Sant Jaume

1 VIII ballada i cercavila  
de gegantons
16 h, pl. de Sant Jaume

FEsta I traDICIó
Trobareu més detalls de les 
activitats i els itineraris al 
programa de mà o al web   
bcn.cat/santaeulalia 

DIVEnDrEs 6

12 Els protocols de l’Àliga  
20 h, sortida a la pl. de Sant 
Jaume. 21 h, ball de l’Àliga 
a Santa Maria del Mar

1 Castellers lluminosos
20.15 h, pl. de Sant Jaume 
Actuació de la Colla Jove  
de Barcelona i Els Micacosde 
Badalona en el marc de 
la inauguració de l’Any 
Internacional de la Llum

PortEs oBErtEs 
I aCtIVItats als MusEus

al web bcn.cat/santaeulalia 
trobareu una llarga llista 
de museus, exposicions i 
activitats per triar els dies  
6, 7, 8 i 12 de febrer

Festes de
Santa Eulàlia

El festival lluM BCn, que el 2015 
coincideix amb l’any Internacional 
de la llum, és un circuit d’instal·lacions 
lluminoses en què conflueixen la 
tradició, l’art i la tecnologia gràcies al 
talent d’alumnes i professors d’escoles 
de disseny, il·luminació, arquitectura 
o interiorisme de Barcelona, i a la 
col·laboració de l’Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFo) i l’associació 
Professional de Dissenyadors 
d’Il·luminació (aPDI), entre altres entitats  
i artistes de reconegut prestigi.

El festival LLUM BCN, que 
en 2015 coincide con el Año 
Internacional de la Luz, es 
un circuito de instalaciones 
luminosas en el que confluyen 
la tradición, el arte y la 
tecnología gracias al talento 
de alumnos y profesores de 
escuelas de diseño, 
iluminación, arquitectura o 
interiorismo de Barcelona  
y a la colaboración del 
Instituto de Ciencias 
Fotónicas (ICFO) y la 
Asociación Profesional de 
Diseñadores de Iluminación 
(APDI), entre otras entidades 
y artistas de reconocido 
prestigio.    

The festival LLUM BCN,  
which in 2015 coincides with 
the International Year of Light, 
is made up of a series of 
illuminated installations that 
combine art, tradition and 
technology. The installations 
have been created by students 
and teachers from graphic 
design, interior design, lighting 
and architecture schools in 
Barcelona. The festival also 
benefits from the participation 
of the Institute of Photonic 
Sciences (ICFO) and the 
Professional Association of 
Lighting Designers (APDI), 
as well as other groups and 
celebrated artists. B.
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LLUM 
BCN 
Divendres 6 i dissabte 7, de 18.30  
a 24 h. Diumenge 8, de 18.30 a 23 h

ItInErarIs

Itinerari 1: Mar 
15 minuts / 1,2 km

Itinerari 2: Catedral 
10 minuts / 370 m

Itinerari 3: rambla 
5 minuts / 210 m

Llum-i-links, el disseny de la il·luminació 
dels carrers, és un projecte de Michela 
Mezzavilla i artec3 studio  
Organització: Hàbitat urbà de 
l'ajuntament de Barcelona 
Coordinació: aPDI

PatIs transForMats 

 Batec de llum
Seu de la SGAE a Catalunya 
Palau Bru (passeig de Colom, 6) 
Escola Superior de Disseny 
i Enginyeria de Barcelona 
(ELISAVA) 

 tempus fugit
Palau Sessa-Larrard 
(carrer Ample, 28) 
UPC. Master Lighting Design

D  llum d’aigua
Pati Llimona  
(carrer del Correu Vell, 5) 
UPC-CCCB. Postgrau de 
Disseny d’Interiors

E  teixint el passat
Baixada de Viladecols, 5
LLOTJA. Escola Superior de 
Disseny i Art 

G  Impluvium
Palau Centelles. Consell de 
Garanties Estatutàries 
(Baixada de Sant Miquel, 6-8)
LA SALLE

r  Xarxa de llum
Ateneu Barcelonès. Palau 
Savassona (carrer Canuda, 6) 
Istituto Europeo di Design (IED)

Instal·laCIons artístIquEs  
a lEs PlaCEs 

B  neptú
Plaça de la Mercè 
Jordi Teixidó i Eyesberg Studio

F  som una font
Plaça de Sant Just 
Jordi Teixidó

I  suspès
Plaça del Rei 
David Sarsanedas i PlayMID

M un cavall que només és galop
Pla de la Seu 
Rémi Bru. Mocaplab

M  supercube
Pla de la Seu 
Stéphane Masson. La Trame

o  sortint de la foscor 
Plaça de Sant Felip Neri 
David López. EDL Creative 
Water

 Fragmentació
Casa Padellàs. MUHBA 
(carrer del Veguer, 2-4)
BAU. Centre Universitari de 
Disseny de Barcelona 

j  light work 
Arxiu de la Corona d’Aragó 
Palau del Lloctinent  
(carrer dels Comtes, 2) 
Andrew Chappel-ICFO

K  neu morta
Porxo del Saló del Tinell 
MUHBA (pl. de Sant Iu) 
Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB)  

l  Verger i oracle
Verger del Museu Frederic 
Marès (pl. de Sant Iu, 5-6) 
Escola Superior d’Art Dramàtic 
(ESAD)

n  Pluja de llum
Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona. Casa de l’Ardiaca 
(carrer de Santa Llúcia, 1) 
Institute for Advanced 
Architecture of Catalonia (IAAC)

P  un sopar èpic
Palau Moja. Departament de 
Cultura de la Generalitat 
(carrer de la Portaferrissa, 1)
EINA. Centre Universitari de 
Disseny i Art de Barcelona 
(UAB) 

q  Ignis fatuus
Plaça de la Vila de Madrid 
Fausto Morales. SLIDEMEDIA LAB

ProjECCIons a lEs FaçanEs

t  Barcekholm
Divendres 6, 19 h / Dissabte 7, 
20 h / Diumenge 8, 19 h 
Durada: 20’ 
Plaça de Sant Jaume. Façana 
de l’Ajuntament de Barcelona 
Nueveojos

t  5 trets de llum
Divendres 6, de 19.20 a 19.55 h,  
i de 20.30 a 23.45 h 
Dissabte 7, de 20.20 a 23.45 h  
Diumenge 8, de 19.20 a 22.45 h 
Plaça de Sant Jaume. Façana 
de l’Ajuntament de Barcelona 
ELISAVA
Amb la col·laboració de Franc Aleu i el suport 
tècnic de Martina Ampuero i José Vaaliña

Inclou els mappings:
Barcelona: un regal per a tots
Equip: Alan Ramírez, Lucha Ortiz, 
Juepuchaa!, Pietro Zoli 

somni de llum 
Equip: Joan Grassot, David Ros, Damià 
Ramos, René Ponte,Thomas Verbal

l’aventura d’Euly
Equip: Olga Sieso, Anita Rangel, Mavi 
Parra Lander, Sara Torrent, Lucas 
Carrascosa, Clara Torra Navas

Murph
Equip: Fernando Pérez Arrúe, Juan Esteve 
Corres, Yaiza Gutiérrez, Marina Quer, 
Carolina Barberis, Lluís Puig

Menú català
Equip: Gara Béjar, Silvia Calvo,  
Lidia Cánovas, Paz Román Fuchslocher, 
Virginia Sancho, Pau Tobella 
Música: Pablo Pascual Sancho

s  la Pedrera,  
emocions en moviment
Dissabte 7 de febrer,  
a les 19.30 i a les 21 h 
La Pedrera (Passeig de Gràcia, 92) 
Fundació Catalunya–La Pedrera 
Toni Mira

bcn.cat/santaeulalia  
bcn.cat/llumbcn
ATENCIÓ: diumenge 8, de les 20 a les 21 h, el correfoc 
de Santa Eulàlia desfilarà per alguns dels carrers que 
formen part dels itineraris de LLUM BCN. Seguiu les 
recomanacions de seguretat publicades al web  
bcn.cat/santaeulalia o al programa de mà de les festes.
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Programació Festa i tradició

ItInErarI 1: Mar

Patis transformats
Instal·lacions artístiques a les places
ItInErarI 2: CatEDral

Patis transformats
Instal·lacions artístiques a les places
ItInErarI 3: raMBla

Patis transformats
Instal·lacions artístiques a les places

Projeccions a les façanes
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ItInErarI sonor
Descarrega’t els àudios explicatius al web  
www.bcn.cat o bé a través dels codis qr que 
trobaràs en cada una de les instal·lacions. 

ÀlBuM #lluMBCn15
Comparteix les teves imatges a Instagram i a  
Twitter amb el hashtag #llumBCn15. Si t’inscrius a  
www.bcn.cat/fotomobil formaran part de l’àlbum 
col·laboratiu de la festa. 


