
Benvingut a la festa!  
Benvinguda a la festa!
Un any més, tinc el plaer de convidar-te a una celebració molt especial per a  
tots nosaltres: les festes de Santa Eulàlia. Unes festes dedicades a tots els nens  
i nenes de la ciutat de Barcelona.

Durant aquests dies màgics, tots els barcelonins i barcelonines homenatgem  
la valenta Laia, la nena que es va rebel·lar per defensar els seus ideals.  
I per festejar-ho, hem preparat activitats per a tota la família.

No et pots perdre els gegants, els cercaviles i els correfocs. Viu el teatre i la dansa, 
gaudeix dels contes i dels titelles, participa en els tallers i passa-t’ho bé jugant  
amb nosaltres!

Gràcies a la implicació de diverses entitats, com les escoles de música, de dansa  
i de teatre de Barcelona, i de l’Associació de Teatre per a Tots els Públics, podem 
fer possible, un cop més, que tu siguis protagonista d’aquestes festes de Santa 
Eulàlia. 

En aquest programa trobaràs tota la informació necessària per gaudir plegats  
d’una edició plena de màgia i fantasia. Ara només hi faltes tu!
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La Laia, una  
barcelonina valenta

Corria el segle iv, quan l’emperador romà Dioclecià va ordenar 
perseguir tots els cristians que hi havia a l’Imperi.  

A Barcelona, molts es van amagar i altres van fugir. 

Explica la llegenda que en un mas de Sarrià vivia  
una joveneta de 13 anys que es deia Eulàlia.  
En assabentar-se d’aquella situació, la petita Eulàlia 
es presentà a Barcelona davant del cònsol Dacià  
per rebel·lar-se contra aquells actes tan injustos. 

Malgrat que va ser empresonada i castigada per tal 
atreviment, l’Eulàlia no es va deixar vèncer i va lluitar 
pels seus ideals, que finalment la van portar a la mort.

Des d’aleshores, aquesta nena ha estat per a la nostra 
ciutat símbol de solidaritat, de defensa de la justícia  

i del compromís de la joventut, i juntament amb  
la Mare de Déu de la Mercè n’és patrona.

L’any 1998 l’artesà Xavier Jansana fa 
renéixer la Laia, una gegantona que dóna 

vida a la valenta noieta, dedicada a tots els 
nens i les nenes de Barcelona.

Sonja Wimmer,  
la il·lustradora  
del cartell de la Laia
La Sonja Wimmer, autora del cartell de les festes de Santa 
Eulàlia d’aquest any, endinsa els més petits i els més  
grans en una Barcelona plena de color, espectacles, jocs  
i cultura. La seva Laia fantasiosa ens convida a descobrir el 
món màgic en què es converteixen els barris de Ciutat Vella 
durant aquestes festes. 

Quatre anys enrere, la Sonja va decidir deixar Munic, 
la ciutat que la va veure néixer l’any 1974, per venir 
a Barcelona a estudiar a la Llotja, Escola Superior de 
Disseny i Art. Aquí va ser on va deixar la seva professió 
de dissenyadora gràfica per dedicar-se plenament a la 
il·lustració.

Des d’aleshores la Sonja ha fet il·lustracions de llibres per 
a editorials com Tangrintler Medienhaus o Berlin Express. 
També ha publicat els seus dibuixos en cartells, contes per 
a l’associació de contacontes Goldmund o Die urbanauten, 
revistes, i fins i tot ha pintat parets per a espais públics.

Aquesta il·lustradora ens transmet amb la seva fantasia  
i imaginació un món oníric ple de màgia on de tant en tant 
podem trobar un trosset de la Laia que porta a dins.



Un passeig per  
la Barcelona de la Laia
Arc de Santa Eulàlia
Santa Eulàlia va ser empresonada en una torre. Hi ha qui afirma que va ser en 
aquest mateix carrer on mai més va tornar a veure sortir el sol. Uns altres diuen 
que aquesta torre és al carrer de la Volta del Remei i que també podria haver 
estat al carrer de la Boqueria de Sant Ramon del Call. Vine a descobrir-ho.

Baixada de Santa Eulàlia
Un dels tretze martiris que els romans van infligir a la jove Eulàlia va ser tancar-
la en una bóta de vidres i claus i fer-la rodolar pels carrers de Sant Server i la 
Baixada de Santa Eulàlia. Tot passejant pels voltants de la Baixada arribaràs  
a l’emblemàtica plaça del Pi. 

Plaça del Pedró
Explica la llegenda que Santa Eulàlia va romandre nua en una creu en aquesta 
plaça, i que el cel la va cobrir amb una lleugera capa de neu.
Et convidem a anar a la plaça i visitar l’estàtua del segle xvii que representa 
santa Eulàlia.

Plaça de l’Àngel
Les relíquies de santa Eulàlia es van trobar a l’església de Santa Maria de 
les Arenes, l’actual Santa Maria del Mar. Mentre les seves despulles eren 
portades a la Catedral, la comitiva es va aturar a la plaça de l’Àngel i en aquell 
precís instant va baixar del cel un àngel i va assenyalar un clergue del seguici. 
Avergonyit, va confessar davant de tothom que havia robat un dit del peu de 
santa Eulàlia. 
Si vols visitar les relíquies de la santa, les trobaràs a la Catedral de Barcelona. 

Catedral de Santa Eulàlia i de la Santa Creu
Avui dia podem trobar les despulles de santa Eulàlia a la cripta de la Catedral,  
on durant segles, els membres del Consell de Cent assistien als oficis religiosos. 
Tretze anys tenia la nena quan va ser martiritzada, va patir tretze tortures i tretze 
són les oques que pots veure al safareig del claustre de la catedral.  
Vine a comptar-les i no te’n deixis cap!
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Activitats 
amb la Laia

Del 6 al 13 febrer 
Pati Manning

VII Mostra de gegantons 
d’escoles 

Del 7 al 14 febrer
10 - 20 h • Palau de la Virreina

XII Mostra de Bestiari festiu:
exposició «Insectes i bitxets 
festius i de foc»
Nébula de Trinitat Vella (Barcelona),  
la Papallona de Sant Pere de Terrassa,  
el Borinot de Reus, les Puces del Vendrell,  
el Cuc de Molins de Rei, la Llumeneta  
i el Llumenot de Perafort, el Diabló de la 
Selva del Camp, la Llagosta de la Llagosta, 
l’Estavat de Sant Llorenç de Morunys i les 
Libèl·lules d’Olesa de Montserrat. 

Del 12 al 14 de febrer 
10 - 21 h • Avinguda de la Catedral

fira d’artesania  
de Santa Eulàlia 

Del 6 al 14 de febrer 
De 10 - 14 h i de 16 - 19 h 
La Casa dels Entremesos

Jornades de portes obertes
Exposició permanent
«Imatgeria festiva 
barcelonina: gegants, nans, 
capgrossos i bestiari»
Exposició fotogràfica
«Bestiari festiu europeu  
1870-1970»

Visites guiades
Per a grups i jocs tradicionals al pati

Activitats a les biblioteques
11 de febrer  
18 h • Biblioteca Poblenou. Manuel 
Arranz

12 de febrer 
18 h • Biblioteca. Vapor Vell

15 de febrer  
18 h • Biblioteca Sant Antoni. Joan Oliver 

La Laia i en Pinxo
En Pinxo és un pallasso que ha 
viatjat per tot el món acompanyat 
de la Laia (un titella). Junts han 
conegut molts nens i nenes,  
i han viscut diferents aventures. 
En Pinxo i la Laia guarden a la 
seva maleta els records de totes 
aquestes trobades, per tal de 
sorprendre el públic amb jocs de mans 
i malabars. Al final de tot, aprendreu a 
ballar el vals de la Laia, una dansa per 
parelles amb globus de colors.

A càrrec de Xavi Serra  
A partir de 4 anys

10.15 -12 h • Plaça de Sant Jaume

Pregó de la Laia
La veu dels infants a Barcelona. 
Barcelona millora el seu paisatge!
Mesures per a la protecció  
del paisatge urbà.

dijous 11
La Laia dia a dia
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18 h • Plaça de Sant Jaume.  
Palau de la Generalitat

Audició de carilló
A càrrec d’Anna Maria Reverté
Programa: Goigs de Santa Eulàlia, Ball de 
Santa Eulàlia, Ball de l’Àliga de Barcelona, 
ball dels Gegants de la Ciutat i ball del 
Gegant del Pi
Audició des dels carrers del barri Gòtic.  
(Les audicions poden ser anul·lades per 
força major)

18.30 h • Plaça de Sant Jaume

Ballada de sardanes
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona

18.30 h • Plaça de Sant Josep Oriol

Presentació de la Laia
Trobada de Gegantes  
Laies i xocolatada infantil

divendres 12
9.45 h • Plaça de Sant Jaume

Protocol de col·locació  
del Penó de santa Eulàlia 
al balcó de l’Ajuntament 

10 - 20 h • Plaça de Sant Jaume

Jornada de portes  
obertes a l’Ajuntament

12 h • Plaça de Sant Jaume.  
Palau de la Generalitat 

Audició de carilló
A càrrec d’Anna Maria Reverté
Programa: sardanes festives 
Audició des dels carrers del barri Gòtic.  
Les audicions poden ser anul·lades per 
força major

La Laia dia a dia

Actes litúrgics  
a la Catedral de Barcelona

8 - 18.15 h

Visita de la cripta  
de la Catedral de Barcelona

9.30 h • Cripta de la Catedral

Cant de Laudes  
i cant dels Goigs  
de Santa Eulàlia

18 h

Els vespres

19 h

Eucaristia a l’altar major
Missa amb el Cor de Cambra  
Francesc Valls

La passejada  
de les Laies
La tarda del mateix dia 
de Santa Eulàlia totes les 
gegantes de la ciutat es 
transformen en la Laia.  
Un acte singular que 
comença amb una 
xocolatada popular, 
i continua amb una 
passejada que 
recorre els carrers 
més estrets del 
barri Gòtic.  
La comitiva ens 
portarà fins a 
la baixada de 
Santa Eulàlia, on 
una ofrena floral 
i el tradicional ball 
de Santa Eulàlia ens 
proporcionaran el 
moment més àlgid  
i emotiu del recorregut. 
L’acte conclou  
a la plaça de Sant 
Jaume amb una  nova 
interpretació del ball  
de Santa Eulàlia.
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10 h • Plaça dels Àngels

VII Trobada de gegantons 
i gegantets infantils de 
Catalunya

10.45 h • Avinguda de la Catedral

Presentació de la Laia 
VIII Trobada sardanista 
infantil de Santa Eulàlia 
amb la Cobla Contemporània. 
Organitza: Coordinadora d’Entitats Sardanistes  
de Barcelona

11.30 h • Plaça dels Àngels

Cercavila de gegantons 
i gegantets infantils de 
Catalunya
Recorregut: c. dels Àngels, c. Pintor Fortuny, 
la Rambla lateral descendent, Pla de la 
Boqueria, la Rambla lateral ascendent, c. 
Ferran, arribada a la plaça de Sant Jaume 
cap a les 12.30 h

divendres 12
La Laia dia a dia

19.30 h • Plaça de Sant Josep Oriol

Inici de la passejada 
de les Laies (gegantes)
Recorregut: c. del Pi, plaça de Cucurulla, 
c. Boters, plaça Nova, c. del Bisbe, c. Sant 
Sever, baixada de Sta. Eulàlia, c. Banys 
Nous, c. Ferran, arribada a la plaça de Sant 
Jaume cap a les 20.15 h

20.45 h • Plaça de Sant Jaume 

Protocols de l’Àliga
Ball i sortida de l’Àliga de la Ciutat  
i el seu seguici, Lleó de Barcelona  
i Gegants de Santa Maria del Mar  
i els Ministrers de la Ciutat
Recorregut: c. Llibreteria, Pla de l’Àngel, 
Via Laietana, c. Argenteria, plaça de Santa 
Maria del Mar

21.30 h • Basílica de Santa Maria del Mar 

Ball de l’Àliga de la Ciutat i 
concert de cobla: Ministrers 
de la Ciutat

Màgia i fantasia  
sota les estrelles
Quan el vespre es converteix en  
negra nit, l’Àliga surt del seu cau  
i sobrevola Barcelona. Així comencen 
els protocols  de l’Àliga. Una desfilada 
nocturna, solemne i emocionant que 
s’inicia amb la sortida de l’Àliga de 
l’Ajuntament i s’acaba en un marc 
incomparable: la basílica de Santa 
Maria. Un seguici ple de música, festa 
i color amb un final carregat d’emoció 
a l’interior de la “Catedral del Mar”. 

dissabte 13
La Laia dia a dia
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dissabte 13
La Laia dia a dia

11.45 h • Plaça del Rei

Presentació de la Laia
Mostra d’esbarts  
dansaires infantils
Esbart Català de Dansaires, Esbart 
Gaudí, Esbart Joventut Nostra i Sant 
Jordi, Esbart del Casal Cultural de 
Dansaires Manresans, Esbart Dansaire 
Marboleny de les Preses

13 h • Avinguda de la Catedral

Actuació i inici de la 
cercavila dels falcons  
de Barcelona
Recorregut: plaça Nova, c. del Bisbe, plaça 
de Sant Jaume

13.30 h • Plaça de Sant Jaume

Actuació dels falcons  
de Barcelona 

17 h • Plaça del Rei

Ball de Santa Eulàlia 
Amb l’Esbart Santa Eulàlia

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

18 h • Avinguda de la Catedral

Ballada de sardanes  
Amb la cobla La Principal del Llobregat 
Organització: Obra Sardanista Violetes del Bosc

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

Un escenari per  
a tots els públics  
Gràcies a la programació de 
propostes artístiques elaborada 
conjuntament  amb les escoles 
artístiques de la ciutat i l’Associació 
Professional de Teatre per a Tots 
els Públics (TTP), aquestes festes 
estarán plenes de color, vida i un 
munt de sorpreses. 

Acosta’t al Teatre Poliorama, 
al MACBA i al Museu Marítim, 
i gaudeix d’espectacles de música, 
dansa i teatre per a tota la família. 

Laies Màgiques 
En aquestes Festes de Santa Eulàlia 
2010, participaran cinc dames 
màgiques  (Teia Moner, Silvana, 
Amelie, Joana Andreu i Anna 
Montserrat) que amb el seu art 
ens faran de mestre de cerimònies 
de les diverses actuacions 
programades per a enguany.

MACBA
10 - 14 h

Taller d’experimentació  
i producció a partir de l’obra 
de John Baldessari
Taller per assajar, en família, algunes 
de les tècniques i els formats utilitzats 
per l’artista nord-americà John 
Baldessari.

Utilitzant la fotografia, el llenguatge 
escrit, les imatges publicitàries o la 
pintura, els participants col·laboraran 
en la realització d’una gran 
fotocomposició.
 

Amb Montse Casas i Eugènia Ortiz, 
fotògrafes
No cal inscripció ni reserva prèvia. 
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dissabte 13
La Laia dia a dia

Museu Marítim
Fossat de la Galera
11.30 h 

Presentació de la Laia
Orquestra Simfònica  
del Centre d’Ensenyament 
Musical de Barcelona – 
CEMB 
Cia. Ballet, del Centre de 
Dansa Company & Company 
17 h

Presentació de la Laia
Cant del Centre d’Educació 
Musical Diaula
Cant de l’Escola Espaiart 

Jardins
11 - 15 i 16 - 18 h

Nautilus, cia. La Baldufa

Hall del museu
13 h

Alegretto, companyia 
Teatre Mòbil

Teatre Poliorama
Atenció! Capacitat limitada. Pots reservar la teva 
localitat a partir de l’1 de febrer al telèfon  
93 432 43 69. Horari d’atenció telefònica,  
de dilluns a divendres de 10 a 19 h. 

MACBA
Atenció! La capacitat de l’auditori és limitada. 
Pots recollir la teva localitat una hora abans de l’inici 
del espectacle.  
Procura arribar amb prou antelació.

Auditori del MACBA
11.30 h

Presentació de la Laia
Grup de Guitarres de 
l’Escola de Música Municipal 
d’Esplugues 
Papirus, de la cia. 
Xirriquiteula

Teatre Poliorama
11 h

Presentació de la Laia 
Centre Maxime d’Harroche
Dansa 

Centre MOVEO
Teatre 
 

En Joan sense por, 
companyia Egos Petits 
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diumenge 14
La Laia dia a dia

8 h • Baixada de Santa Eulàlia

Matinades  
de grallers 

10 h • Plaça Reial

XXVIII Trobada  
de gegants  
a Ciutat Vella

10.30 - 13 h • Plaça de Pi i Sunyer,  
carrer dels Arcs i portal de l’Àngel

Trobada de puntaires

10.30 - 14.30 h • Rambla del Raval

Jocs infantils  
de material reciclat
Companyia Katakrak

11 h  • Plaça Reial

Inici del seguici  
de Santa Eulàlia
Recorregut: passatge Colom, la Rambla 
lateral ascendent, c. Portaferrissa, plaça 
de la Cucurulla, c. Boters, plaça Nova,  
c. Bisbe, c. Sant Sever, baixada de Santa 
Eulàlia, c. Banys Nous, c. Ferran, arribada 
a la plaça de Sant Jaume cap a les 12 h

11.30 - 14 h • Carrers de Ciutat Vella

Itinerari de contes  
pels indrets emblemàtics  
de la Laia
Hi haurà dos recorreguts que 
començaran i acabaran a la mateixa 
hora, però en sentit invers.  
Un començarà a la plaça de Regomir  
i l’altre a la baixada de Santa Eulàlia,  
i es creuaran en un punt intermedi.

Recorregut de la passejada: plaça de 
Regomir, c. Ataülf, c. Templers, plaça de 
Sant Miquel, baixada de Sant Miquel, c. 
Avinyó, c. Banys Nous, c. Boqueria, c. Arc 
de Santa Eulàlia, c. Cecs de la Boqueria, 
placeta del Pi, plaça de Sant Josep Oriol, 
c. Ave Maria, baixada de Santa Eulàlia (en 
tots dos sentits)
A càrrec de l’ANIN (Associació de Narradors  
I Narradores)

La cavalcada més gegant
Com cada primer diumenge de les 
festes de Santa Eulàlia, la plaça Reial 
s’omple d’encant i il·lusió. Tots els 
gegants amb la Gegantona Laia al 
davant, el Bestiari Històric i la resta 
de colles participants ens conviden a 
viure la rua més tradicional i fascinant 
d’aquestes festes. La comitiva ens 
guiarà per un recorregut ple de 
moments memorables, com el ball 
dels Gegants de la plaça Nova davant 
la imatge de Santa Eulàlia a l’estret 
carrer del Sever, o l’espectacular 
arribada a la plaça de Sant Jaume. 
Un acte que dóna pas a la popular 
diada castellera.
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11.30 h • La rambla de Canaletes

Inici de la cercavila
Banda Simfònica Roquetes-Nou Barris  
de Barcelona

Recorregut: Les Rambles, av. Drassanes

12 h • Plaça dels Àngels

Taller de hip-hop
Centre de Dansa Company & Company 

12 h • Plaça del Rei

Presentació de la Laia
Mostra d’esbarts  
dansaires infantils 
Amb la cobla Vila d’Olesa. Esbart Mara-
gall, Esbart Sant Marçal de Cerdanyola 
del Vallès, Esbart Sant Martí

12 h • Avinguda de la Catedral

Ballada de sardanes  
Amb la Cobla Popular

Organització: Unió de Colles Sardanistes

12 h • La rambla de Canaletes

Inici de la cercavila
Banda de Música del Col·legi Pare 
Manyanet

Recorregut: La Rambla, av. Drassanes

diumenge 14
La Laia dia a dia

Les festes a ritme de hip-hop
Balla, salta, diverteix-te i viu la 
festa! Des dels més petits fins als 
més grans podran gaudir de la 
música més actual i els moviments 
més espectaculars, a càrrec dels 
alumnes del curs de formació de 
Creative Hip Hop.  
Vine i participa en les coreografies!

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

Concentració i cercavila 
castellera
Recorregut: plaça Nova, c. Bisbe, plaça de 
Sant Jaume

13 h  • Plaça de Sant Jaume

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

13 h • Rambla del Raval

Concert de Jazz
Grup First Take

Associació d’alumnes del Taller de Músics

16.30 • La Rambla/ Palau de la Virreina

Actuació del grup Sambao
Escola de Músics i JPC
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17 h • Plaça del Rei

Microglophone, 
Katraska Cia.

17 h • Palau de la Virreina

Cercavila de la XII Mostra 
del Bestiari festiu de 
Catalunya
«Insectes i bitxets festius i de foc»

Recorregut: La Rambla lateral descendent, 
c. Ferran, arribada a la plaça de Sant 
Jaume cap a les 17.30 h

17.30 h • Plaça de Sant Jaume

Arribada de la cercavila de la XII 
Mostra del bestiari festiu de Catalunya
«Insectes i bitxets festius i de foc»
Balls i lluïments de foc

17.30 h • La rambla de Caneletes

Tabalada dels diables petits
Recorregut: La Rambla lateral descendent, 
c. Ferran, c. Pas de l’Ensenyança, arribada 
a la plaça de Sant Miquel cap a les 18.15 h

18.30 h • Plaça de Sant Jaume

Correfoc  
dels petits diables
Recorregut: c. Llibreteria (sense foc), 
c. Veguer, baixada de Santa Clara,  
c. Comtes de Barcelona, Pla de la Seu, 
arribada a l’avinguda de la Catedral  
cap a les 19.45 h

19.30 h • Plaça de Sant Jaume

Ballada de sardanes
Amb la cobla La Principal  
del Llobregat
Organització: Agrupació Cultural Folklòrica

diumenge 14
La Laia dia a dia

20 h • Avinguda de la Catedral

Correfoc de Santa Eulàlia
 

Recorregut: plaça Nova, c. Bisbe, 
c. Santa Llúcia, Pla de la Seu, arribada  
a l’avinguda de la Catedral cap a les 
20.30 h.

Als correfocs,  
no juguis amb foc 
Cal vestir-se adequadament. Com més 
tapats aneu, menys perill de patir una 
cremada. Poseu-vos roba de cotó, màniga 
llarga, coll alt, un mocador al coll i barret, a 
més d’un calçat lleuger i flexible. Us podeu 
posar uns taps a les orelles per esmorteir 
les explosions de pólvora, però no utilitzeu 
en cap cas pantalons curts.

Res d’aigua. Ni se us acudeixi llançar 
aigua sobre els diables, perquè podríeu 
provocar un accident. La pólvora mullada té 
un comportament imprevisible.

Compte amb els menuts. Els petits 
s’espanten amb el foc i les explosions, així 
que és millor que vegin l’espectacle a una 
distància prudencial. Per a ells teniu un 
correfoc infantil fet a la seva mida.

Abaixeu les persianes. Si teniu botiga en 
algun dels carrers que recorre el Correfoc, 
és millor que abaixeu les persianes, 
retireu els tendals i tapeu els vidres.  
Us estalviareu un disgust!

Sigueu conscients del perill. Participar 
en el Correfoc implica assumir-ne els 
riscos. De tota manera, heu de saber 
que, si teniu cap problema, trobareu 
ambulàncies i serveis mèdics 

disposats a ajudar-vos. 



22 23

MACBA
10 - 14 h

Taller d’experimentació  
i producció a partir de l’obra 
de John Baldessari
Taller per assajar, en família, algunes 
de les tècniques i els formats utilitzats 
per l’artista nord-americà John 
Baldessari.

Utilitzant la fotografia, el llenguatge 
escrit, les imatges publicitàries o la 
pintura, els participants col·laboraran 
en la realització d’una gran 
fotocomposició.
 

Amb Montse Casas i Eugènia Ortiz, 
fotògrafes
No cal inscripció ni reserva prèvia

Auditori del MACBA
11 h

Presentació de la Laia
Grup Suzuki
Grups de cambra de l’Escola 
de Música de Barcelona 
 

Minimal Màgic,  
companyia Teia Moner

Teatre Poliorama
11 h

Presentació de la Laia
Orquestra Simfònica  
de l’Escola del Raval 
Ballet de l’escola de dansa 
La Companyia 
En Joan sense por, 
companyia Egos Petits

diumenge 14
La Laia dia a dia

Museu Marítim
Fossat de la Galera
11 h

Presentació de la Laia
Star Wood Band,  
de l’escola Pausa 
Cia. Ballet, del Centre de 
Dansa Company & Company 
Raval’s Band, de l’Escola 
de Músics i JPC 
17 h

Presentació de la Laia
Escola Núria Dansa
Fragments de musicals 
Variaciones Aleluya, 
companyia Lanònima 
Imperial

Jardins
11 - 15 i 16 - 18 h

Nautilus, companyia 
La Baldufa

Hall del museu
12.30 h

Alegretto, companyia 
Teatre Mòbil
17 h

Tarda de hip-hop
18 h

Combo de l’Escola 
de Músics i JPC
Teatre Poliorama
Atenció! Capacitat limitada. Pots reservar la teva 
localitat a partir de l’1 de febrer al telèfon  
93 432 43 69. Horari d’atenció telefònica,  
de dilluns a divendres de 10 a 19 h. 

MACBA
Atenció! La capacitat de l’auditori és limitada. Pots 
recollir la teva localitat una hora abans de l’inici del 
espectacle. 
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19 h • Teatre Lliure

Premis Ciutat de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona premia l’excel·lència en la creació cultural 
de la ciutat durant l’any 2009 en setze àmbits diferents. Per primera 
vegada, el Consell de Cultura de Barcelona ha fet la proposta de les 
persones membres de cada jurat. 

dilluns 15
La Laia dia a dia

• Teatre 
• Dansa
• Arts visuals
• Audiovisuals
• Música
• 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 naturals
• Ciències humanes i socials
• Innovació tecnològica
• Educació
• Projecció internacional 

de la ciutat de Barcelona

Activitats als  
Museus de Barcelona
Durant les Festes de Santa Eulàlia diversos museus i centres d’exposició  
de Barcelona fan activitats o obren les portes perquè els puguis visitar.

Consulteu activitats i horaris a www.bcn.cat/canalcultura

• Casa Ametller 
• CaixaForum Barcelona 
• Centre de Cultura Contemporània de 

Barcelona. CCCB 
• CosmoCaixa Barcelona 
• DHUB Montcada 
• DHUB Pedralbes
• El Poble Espanyol de Barcelona 
• Fundació Joan Miró 
• MUHBA. Museu d’Història de 

Barcelona: Plaça del Rei - Conjunt 
Monumental, Monestir de Pedralbes 
- Conjunt Monumental, Refugi 307 i 
Via Sepulcral Romana a la plaça Vila 
de Madrid 

• Museu Barbier-Mueller d’Art 
Precolombí 

• Museu d’Arqueologia de Catalunya 
• Museu de la Música de Barcelona. 

L’Auditori 
• Museu de les Arts Decoratives 
• Museu de Ciències Naturals de 

Barcelona - Edifici de Zoologia 
• Museu de Ciències Naturals de 

Barcelona - Jardí Botànic 
• Museu d’Història de Catalunya 
• Museu Egipci de Barcelona 
• Museu Etnològic 
• Museu Frederic Marès 
• Museu Marítim de Barcelona 
• Museu Nacional d’Art de Catalunya 
• Museu Picasso 
• Museu Tèxtil i d’Indumentària 
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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
• 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
• Associació Professional de Teatre per 

a Tots els Públics (TTP)
• 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
• Centre d’Ensenyament Musical de 

Barcelona - CEMB
• Centre Maxime d’Harroche - CMD’H

• Centre MOVEO - Escola Internacional 
de Mim Corporal Dramàtic

• Company & Company
• Coordinació de les Escoles Artístiques. 

Eteri Produccions
• 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
• DIAULA – Centre d’Educació Musical
• Esbart Català de Dansaires
• Esbart Santa Eulàlia
• Escola de Música Municipal Can Ponsic
• Escola de Música Municipal Maria 

Dolors Calvet de Vilafranca del Penedès
• Escola de Música Municipal Mestre 

Montserrat de Vilanova i la Geltrú

• Escola de Música Pausa
• Escola de Músics del Raval
• Escola Llotja
• Escola Municipal de Música d’Esplugues 

del Llobregat
• Espaiart
• Falcons de Barcelona
• Federació de Colles Sardanistes 

de Barcelona
• Festival Dames Màgiques
• Grup Suzuki: pianos i violins
• Institut Municipal d’Educació 

de Barcelona (IMEB)
• Katraska Cia.
• L’Escola de Música de Barcelona
• L’Escola de Músics i JPC
• La Casa dels Entremesos. 

Centre barceloní de difusió i producció 
de la cultura d’arrel tradicional

• La Companyia
• MACBA
• Museu Marítim
• Núria Dansa
• Obra Sardanista Violetes del Bosc

• Orquestra Simfònica del Centre 
d’Ensenyament Musical de Barcelona 
(CEMB)

• Orquestra Simfònica de l’Escola del 
Raval

• Regidoria de Drets Civils
• Teatre Poliorama. Viu el teatre i 3xtres
• Unió de Colles Sardanistes



09.45 h Protocol de col·locació del Penó 
de Santa Eulàlia al balcó de l’Ajuntament 
10 – 20 h Portes obertes a l’Ajuntament
12 i 18 h Audició de carilló. Palau Generalitat
18.30 h Ballada de sardanes Cobla Sant Jordi 
- Ciutat de Barcelona 
20.15 h Final de la passejada de les Laies
20.45 h Protocols de l’Àliga. Ball i sortida 
de l’Àliga de la Ciutat i el seu seguici

10 – 21 h Fira d’artesania de Santa Eulàlia
8 – 18.15 h Visita de la cripta de la 
Catedral de Barcelona

Catedral de Barcelona - Actes litúrgics
9.30 h Cant de Laudes i Cant dels Goigs 
a la cripta
18.30 h Els vespres
19 h Eucaristia a l’altar major. Missa amb 
el Cor de Cambra Francesc Valls

Plaça de Sant Jaume Av. de la Catedral Plaça del Rei

12.30 h Final cercavila i Mostra de balls 
de Gegantons 
13.30 h Actuació dels Falcons de Barcelona

10 – 21 h Fira d’artesania 
de Santa Eulàlia 
10.45 h Presentació Laia
VIII Trobada Sardanista Infantil 
de Santa Eulàlia amb la Cobla Contemporània
13 h Actuació i cercavila dels Falcons 
de Barcelona
18 h Ballada de sardanes amb la Cobla 
La Principal del Llobregat

11.45 h Presentació Laia
Mostra d’esbarts dansaires infantils 
17 h Ball de Santa Eulàlia 
amb l’Esbart Santa Eulàlia i l’acompanyament 
musical d’El Grupet
Esbart Català de Dansaires, 
amb l’acompanyament musical d’El Grupet

12 h Final del seguici de Santa Eulàlia 
12.30 h Ball de la Gegantona Laia, dels 
Gegants i de l’Àliga de la Ciutat i Ball de 
Santa Eulàlia (Gegants Plaça Nova) 
13 h Diada Castellera amb les colles de 
Barcelona, Sants, Vila de Gràcia, Poble-sec i 
Sagrada Família
17.30 h Arribada de la cercavila d’Insectes 
i bitxets festius i de foc”. Balls i lluïments 
de Foc 

Plaça de Sant Miquel
18.15 h Final Tabalada dels petits diables 
18.30 h Correfoc dels petits diables
19.30 h Ballada de sardanes amb la Cobla 
La Principal del Llobregat

10 – 21 h Fira d’artesania 
de Santa Eulàlia
10.30 – 13 h Trobada de puntaires 
(pl. Pi i Sunyer, c. Arcs, pl. Arcs, i Portal  
de l’Àngel)
12 h Ballada de sardanes amb la Cobla 
Popular
12.30 h Concentració i cercavila 
castellera
19.45 h Final Correfoc petits diables
20 h Inici Correfoc de Santa Eulàlia

12 h Presentació Laia
Mostra d’esbarts dansaires infantils 
amb la Cobla Vila d’Olesa
17 h Microglophone Katraska Cia. 
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