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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 - Tel. 93 316 10 00

www.bcn.cat/barcelonacultura
Missatges de text curt al telèfon 
93 317 14 16 per a persones 
amb discapacitat auditiva.

En cas de força major, l’organització 
es reserva el dret de canviar la programació.

Qualsevol canvi es comunicarà amb la màxima 
antelació possible al web.

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 €)

Reserva d’entrades:
Teatre Poliorama i Espai Francesca Bonnemaison

Atenció! Capacitat limitada. Pots reservar localitats
a partir del 6 de febrer al telèfon 93 432 43 69. 

Horari d’atenció telefònica, de dilluns a 
divendres, de 10 a 14 h i de 15 a 19 h



Vine a la festa!

Ben entrat ja l’hivern, un any més tinc el plaer de 
convidar-te a un esdeveniment molt especial per a 
tots els que estimem Barcelona: les festes de Santa 
Eulàlia, copatrona de la ciutat. La Laia, aquella 
noieta valenta que, tal com explica la llegenda, va 
donar la vida per defensar uns ideals, ja torna a ser 
aquí.

La Laia ens envia un missatge d’il·lusió, de llibertat 
i de compromís. És aquest, sens dubte, l’esperit 
d’aquestes festes. Unes festes que il·lusionen pel 
caire familiar que les caracteritza. Unes festes 
plenes de llibertat, on podrem viure intensament la 
ciutat a peu de carrer. Unes festes compromeses 
amb les nostres tradicions i amb el futur de la 
nostra cultura. 
 
La mainada sempre ha estat protagonista d’aquestes 
festes. Enguany, a més, hem esmerçat esforços per 
seduir també els que ja no són tan menuts. El circ 
català, el hip-hop o el break-dance són algunes de 
les propostes que convoquen els joves de la ciutat a 
ser, alhora, espectadors i protagonistes.

Voldria destacar, un cop més, la gran implicació 
de les diverses entitats de cultura tradicional que, 
com sempre, faran als més petits el regal d’actuar 
amb els grans de la colla. I, és clar, cal celebrar 
la presència de diverses escoles artístiques de la 
ciutat. Això permet, d’una banda, que els alumnes 
ens ofereixin els fruits del seu aprenentatge i, de 
l’altra, que gaudeixin del luxe que suposa compartir 
cartell amb els artistes convidats, els que han fet 
realitat el somni professional que ells persegueixen 
amb entusiasme.

En aquest programa, hi trobaràs la informació 
necessària per gaudir de tot allò que la Laia ens 
ofereix. Tu també formes part d’aquesta festa. De 
fet, seràs tu, sent-hi i participant-hi, qui la farà 
possible en tot el seu esplendor. No ho dubtis, 
doncs: anima’t i vine a la festa! 

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona
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El programa d’activitats i espectacles d’enguany fa conviure, en una 
harmonia característica d’aquesta festivitat, la cultura tradicional més 
arrelada amb les arts i la cultura urbana contemporànies. Els diversos 
espais que acullen la festa, agrupats en tres gran blocs, són una mostra 
d’aquesta convivència. 

MACBA / Pl. dels Àngels / Pl. de Joan Coromines
L’espai a tocar del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, el MACBA, 

configurat principalment per la plaça dels Àngels i la plaça de Joan 
Coromines, i també l’Auditori i el Hall del museu, seran el centre neuràlgic 
de les manifestacions artístiques més actuals. Break-dance, hip-hop, circ, 
teatre i música en un entorn que, dia a dia, respira cultura i oci urbà. Vine, 
participa-hi i deixa’t sorprendre!

Pl. de Sant Jaume / Av. de la Catedral / Gòtic
El pregó de la Laia a la plaça de Sant Jaume donarà el tret de sortida 

a les festes, que viuran, en aquesta plaça, a l’entorn de la catedral, i als 
carrers del Barri Gòtic, una celebració esplèndida de la nostra cultura 
tradicional. Vine-hi i aprofita per recórrer la Barcelona més històrica!

La Rambla
I entre l’un i l’altre, plena de màgia i convivència per vertebrar la festa 

com a tercer gran espai, la Rambla. Aquest indret tan emblemàtic de la 
ciutat serà recorregut per seguicis i cercaviles, gegants i gegantons, i 
bandes de música, i bullirà amb un ambient festiu. La plaça de Catalunya, 
la plaça Reial, el Teatre Poliorama i el Palau de la Virreina acolliran 
diverses activitats i espectacles. Rambleja i viu la festa en família!  

Els espais de la festa
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Tres pilars que 
basteixen la festa
Aquí tens l’agenda diària d’espectacles 
i activitats que la Laia et proposa. 
Hem dividit el programa en tres grans 
blocs: la cultura tradicional, els 
espectacles presentats per les 
escoles i els que ens ofereixen els 
artistes convidats.
Si vols veure la programació 
per espais, consulta 
la graella. A punt per viure 

la festa?
Edat recomanada: la programació és apta per a 
tots els públics, però en alguns espectacles us 
indiquem, amb una icona, a partir de quina edat 
és més recomanable. 

 Més de 3 anys   Més de 8 anys

Reserva d’entrades
Teatre Poliorama i Espai Francesca 
Bonnemaison
Atenció! Capacitat limitada. 
Pots reservar localitats a partir del 6 de 
febrer al telèfon 934 32 43 69. 
Horari d’atenció telefònica, de dilluns a 
divendres, de 10 a 14 h i de 15 a 19 h.

Comença 
la festa!
Divendres – 9.30 h
Plaça de Sant Jaume

El pregó 
de la Laia
(presentat per la Laia Txe Arana)
Com cada any, la veu dels 
infants de Barcelona s’alçarà 
ben forta durant el pregó a la 
plaça de Sant Jaume. Tots ells 
també seran la Laia, i ens faran 

arribar propostes i peticions 
per millorar l’oferta 

cultural de la 
ciutat. 
De segur que et 
sorprenen!

De 10.15 a 12 h
Plaça de Sant Jaume

Tallers i jocs, 
amb Guixot de 8

Les moltes cares de la Laia
Les Laies més pallasses
Un cop més, durant les festes de Santa Eulàlia, la Laia ens farà 
de mestra de cerimònies de les diverses actuacions programades. 
Enguany, la Laia pren el rostre, la simpatia i l’art de tres fantàstiques 
pallasses Afina Serafina, Viky Soisse i Alba Serraute, i de l’actriu Txe Arana. 

La passejada de les Laies
A Barcelona, la tarda del dia de Santa Eulàlia, s’hi esdevé un fet ple de 
màgia. De sobte, totes les gegantes de la ciutat decideixen sortir a passejar. 
Però compte, perquè si a qualsevol d’aquestes grans senyores li’n demanes 
el nom, la resposta que n’obtindràs serà sempre la mateixa: Laia. 
Una xocolatada popular, una ofrena floral i el tradicional ball de Santa 
Eulàlia formen part de la passejada, que transcorre pels carrerons 
més estrets del Barri Gòtic.

La gegantona Laia
Tots els nens i les nenes de Barcelona poden dir 
ben alt que tenen una gegantona dedicada 
només a ells. És la seva Laia, la Laia més 
especial.
La va construir el 1998 l’artesà Xavier 
Jansana, i podràs veure que va la mar 
d’engalanada. Ella, tota presumida, llueix 
com ningú la corona de flors i els símbols que 
històricament li són propis: la creu en forma 
d’aspa i la palma dels màrtirs.
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En aquestes festes, les 
seccions infantils i juvenils 
dels esbarts i les colles 
de cultura popular tenen 
l’estimulant oportunitat 
de compartir amb els 
grans, amb els que els han 
transmès la riquesa i el 
valor de la tradició, l’emoció 
de ser-ne els protagonistes. 
El present i el futur de les 
nostres arrels culturals 
s’agafen de la mà perquè 
t’ho passis bé. 

El valor de la 
tradició. Present 
i futur

La Laia tradicional, dia a dia

Divendres 11
12 h Plaça de Sant Jaume
Palau de la Generalitat
Audició de carilló
A càrrec d’Anna Maria Reverté
Audició des dels carrers 
del Barri Gòtic
(es pot anul·lar per força major)

18 h Plaça de Sant Jaume
Palau de la Generalitat
Audició de carilló
A càrrec d’Anna Maria Reverté
Audició des dels carrers 
del Barri Gòtic
(es pot anul·lar per força major)

19 h Plaça de Sant Jaume
Saló de Cent
Presentació del llibre 
Els Gegants de la Ciutat
Amb el ball dels Gegants de la 
Ciutat

9
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11 h Avinguda de la catedral
IX Trobada Sardanista 
Infantil de Santa Eulàlia
Cobla Ciutat de Cornellà

11 h Plaça dels Àngels
VIII Trobada de gegantons 
infantils i d’escola 
de Barcelona

11.30 h Plaça dels Àngels 
Cercavila de gegantons 
infantils i d’escola 
de Barcelona
Recorregut: Àngels, Pintor Fortuny, la 
Rambla lateral descendent, Pla de la 
Boqueria, la Rambla lateral ascendent, 
Ferran, arribada a la pl. de Sant Jaume 
cap a les 12.30 h

12.30 h Avinguda de la Catedral
Actuació i inici de la cercavila 
dels Falcons de Barcelona
Recorregut: pl. Nova, Bisbe, arribada a la 
pl. de Sant Jaume cap a les 13.30 h

20 h Plaça de Sant Jaume
Protocols de l’Àliga
Ball i sortida de l’Àliga de la Ciutat 
i seguici, Lleó de Barcelona i 
Gegants de Santa Maria del Mar 
i els Ministrers de la Ciutat 
Recorregut: Llibreteria, pl. de l’Àngel, Via 
Laietana, Argenteria, pl. de Santa Maria 
del Mar

21.15 h Basílica de Santa Maria 
del Mar
Ball de l’Àliga de la Ciutat 
i concert dels Ministrers 
de la Ciutat

La Laia tradicional, dia a dia

Dissabte 12
Actes litúrgics 
a la catedral de Barcelona

De 8 a 18.15 h Visita de la cripta

9.30 h Cripta de la catedral
Cant de laudes i cant dels goigs 
de Santa Eulàlia

18.30 h Les vespres

19 h Eucaristia 
a l’altar major
Missa amb la Coral Francesc Valls

9.45 h Plaça de Sant Jaume
Protocol de col·locació 
del Penó de Santa Eulàlia 
al balcó de l’Ajuntament

De 10 a 20 h Plaça de Sant Jaume 
Jornada de portes obertes 
a l’Ajuntament

12.45 h Avinguda de la Catedral
VIII Mostra d’esbarts 
dansaires infantils i juvenils
Cobla Ciutat de Terrassa, dirigida 
per Jordi Núñez
Esbart Català de Dansaires, Esbart 
Dansaire de Rubí, Esbart Joventut 
Nostra i Sant Jordi

13.30 h Plaça de Sant Jaume
Actuació dels Falcons 
de Barcelona 
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17 h Plaça de Sant Jaume
IV Ballada de gegantons 
i cercavila
Recorregut: Jaume I, pl. de l’Àngel, 
Argenteria, pl. de Santa Maria, 
Santa Maria, 
arribada al 
pg. del Born 
cap a les 19 h

17 h Avinguda de la Catedral
Ball de Santa Eulàlia
Amb l’Esbart Santa Eulàlia 

Actuació 
de l’Esbart Català de Dansaires
(ambdós amb l’acompanyament 
musical d’El Grupet)

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

18.30 h Plaça de Sant Jaume
Ballada de sardanes
Cobla Sant Jordi – Ciutat 
de Barcelona

18.30 h Avinguda de la Catedral
VIII Mostra d’esbarts 
dansaires infantils i juvenils
Cobla Ciutat de Terrassa, dirigida 
per Jordi Núñez
Esbart Sant Martí i Esbart Maragall

18.30 h Plaça 
de Sant Josep Oriol
(presentat per la Laia Txe Arana)

Trobada de gegantes Laies 
i xocolatada infantil 

19.30 h Plaça 
de Sant Josep Oriol
Inici de la passejada 
de les Laies (gegantes)
Recorregut: Pi, Cucurulla, Boters,          
pl. Nova, Bisbe, Sant Sever, bda. de Santa 
Eulàlia, Banys Nous, Ferran, arribada a la 
pl. de Sant Jaume cap a les 20.15 h

La Laia tradicional, dia a dia

Diumenge 13
8 h Baixada de Santa Eulàlia
Matinades de grallers

10 h Plaça Reial
XXIX Trobada de gegants 
a Ciutat Vella

11 h Plaça Reial
Inici del Seguici 
de Santa Eulàlia
Recorregut: ptge. Colom, la Rambla 
lateral ascendent, Portaferrissa, 
Cucurulla, Boters, pl. Nova, Bisbe, Sant 
Sever, bda. de Santa Eulàlia, Banys Nous, 
Ferran, arribada a la pl. de Sant Jaume 
cap a les 12 h

11 h Avinguda de la Catedral
Ballada de sardanes 
Amb la Cobla Nova Vallès
Organització: Agrupació Cultural 
Folklòrica Barcelona
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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 pl. Nova)

12.30 h Avinguda de la Catedral
VIII Mostra d’esbarts 
dansaires infantils i juvenils 
Cobla Sabadell, dirigida 
per Jordi Núñez
Esbart Folklòric d’Horta, Esbart 
Gaudí i Esbart Rocasagna de Gelida

12.30 h Avinguda de la Catedral
Concentració 
i cercavila castellera
Recorregut: pl. Nova, Bisbe, (a la pl. de 
Garriga Bachs, pilars de salutació a la 
Porta de Santa Eulàlia), Bisbe, arribada a 
la pl. de Sant Jaume cap a les 13 h

13 h Plaça de Catalunya
Cloenda de la cercavila 
de bandes Big Band
Amb Always Drinking Marching 
Band, Banda Simfònica Roquetes-
Nou Barris de Barcelona i la Banda 
del Col·legi del Pare Manyanet de 
Barcelona

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

15

11 h Carrer dels Arcs 
i portal de l’Àngel
III Trobada de puntaires

11.30 h Baixada de Santa 
Eulàlia 
Cercavila de contes 
de la Laia
Recorregut: bda. de Santa Eulàlia, 
Banys Nous, Ave Maria, pl. de Sant 
Josep Oriol, placeta del Pi, Cecs de 
la Boqueria, Arc de Santa Eulàlia, 
Boqueria, Avinyó, bda. de Sant Miquel, 
pl. de Sant Miquel, Templers, Ataülf, 
Comtessa de Sobradiel, pl. del Regomir

A càrrec de l’ANIN (Associació de 
Narradors i Narradores)

Diumenge de bandes
12 h Palau de la Virreina / 
pl. Nova / Casa Milà
Inici de la cercavila de bandes
Always Drinking Marching Band
Recorregut: la Rambla (Palau de la 
Virreina), arribada a la pl. de 
Catalunya a les 13 h

Banda Simfònica Roquetes-Nou 
Barris de Barcelona
Recorregut: pl. Nova, Arcs, av. del Portal 
de l’Àngel, arribada a la pl. de Catalunya 
a les 13 h

Banda del Col·legi del Pare 
Manyanet de Barcelona
Recorregut: pg. de Gràcia (Casa Milà), 
arribada a la pl. de Catalunya a les 13 h
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Jugar amb foc requereix 
molta prudència
Si vols participar en algun correfoc, tant si 
és l’infantil com l’adult, hauràs de seguir 
tant sí com no aquestes recomanacions:

Vesteix-te adequadament. Amb roba de 
cotó, coll alt, mànigues i pantalons llargs, 
mocador de coll i barret; sense oblidar 
un calçat lleuger i còmode, i taps a les 
orelles.

Prohibit llançar aigua. Ni parlar-ne: la 
pólvora mullada és perillosa i imprevisible.

Els més menuts, a distància. Protegeix 
les criatures, allunya-les de les primeres 
files. En tot cas, el correfoc infantil és 
l’adequat per a ells.

Persianes avall. Si tens un establiment 
en algun dels carrers de l’itinerari, no 
t’oblidis d’abaixar-ne les persianes, 
retirar-ne els tendals i tapar-ne els vidres.

Sigues conscient del perill. Tu ets el 
responsable primer i únic de la teva 
actitud durant el correfoc. Sigues prudent 
i podràs gaudir-lo plenament.

17

17 h La Rambla / Palau 
de la Virreina
Cercavila de la XIII Mostra 
del Bestiari Festiu de 
Catalunya “Animals 
de granja”
Recorregut: la Rambla lateral 
descendent, Ferran, arribada 
a la pl. de Sant Jaume cap a les 17.30 h 

Recorregut de tornada: 
18.30 h Ferran, la Rambla lateral 
ascendent, arribada al Palau 
de la Virreina cap a les 19 h

17.30 h Plaça de Sant Jaume
Balls i lluïments de foc
Arribada de la cercavila de la 
XIII Mostra del Bestiari Festiu de 
Catalunya: “Animals de granja”

17.30 h La Rambla de Canaletes
Tabalada dels diables petits
Recorregut: la Rambla lateral 
descendent, Ferran, Avinyó, Cervantes, 
arribada a la pl. de Sant Miquel cap a les 
18.15 h

18.30 h Plaça de Sant Jaume
Correfoc dels diables 
petits
Recorregut: Llibreteria (sense foc), 
Veguer, bda. de Santa Clara, Comtes 
de Barcelona, Pla de la Seu, arribada 
i final 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 Mediterrània
Organització: Agrupació Cultural 
Folklòrica Barcelona

20.30 h Avinguda 
de la Catedral 
Correfoc de Santa Eulàlia
Recorregut: pl. Nova (Arcs), Bisbe, 
Montjuïc del Bisbe, pl. de Sant Felip 
Neri, Sant Felip Neri, Sant Sever, 
Bisbe, Pietat, Comtes de Barcelona, 
Pla de la Seu, arribada i final a l’av. 
de la Catedral cap a les 20.30 h.
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Un tret ben característic 
d’aquestes festes és, sens 
dubte, la incorporació 
al programa, fruit d’una 
selecció acurada, de les 
actuacions d’alumnes 
d’escoles de tota l’àrea 
metropolitana i de més 
enllà. Aquests alumnes 
formen el nostre planter 
artístic, són els artistes 
de demà, i aquí tenen el 
plaer de compartir espais 
d’actuació amb els artistes 
professionals convidats. 
T’ho perdràs?

El planter artístic 
barceloní

La Laia, amb les escoles 
artístiques, dia a dia

Dissabte 12
11 h Auditori del MACBA
(presentat per la Laia Alba Sarraute)

 Grup de Flautes del Centre 
d’Ensenyament Musical 
de Barcelona - CEMB
Modern

 Orquestra de Guitarres de 
l’Escola de Música del Palau
Adaptacions de diversos estils

11.30 h Plaça de Sant Jaume
Raval’s Band
Una formació musical integrada 
per músics amateurs que estudien, 
treballen o viuen al Raval.

12 h Plaça dels Àngels
Company & Company: 
Company Follies
Contemporani, modern i hip-hop
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Espai Francesca Bonnemaison 
18 h La Sala

 Company & Company
Contemporani, modern i hip-hop

 Centre de Dansa 
Ramon Solé
Dansa contemporània

18.10 h Cuina
 AULES, escola de música, 

cant, dansa i interpretació
Teatre musical

19.30 h Plaça de la Catedral
Cos de Dansa Esbart 
Sant Cugat
Tastets Ritornel·lo

Centre de Dansa Maxime 
d’Harroche i Túrnez&Sesé 
Laberint XXI

La Laia, amb les escoles 
artístiques, dia a dia

Diumenge 13
11 h Auditori del MACBA
(presentat per la Laia Afina Serafina) 

 Formació Suzuki
Repertori clàssic i modern

 Cor Jove del Centre 
d’Educació Musical Diaula
Modern

11.30 h Teatre Poliorama
Diumenge de bandes

 L’Hospiband del Centre 
d’Estudis Musicals Haro
BSO, rock i pop 11.45 h Plaça dels Àngels

Escola de Dansa Stage 
Break-dance + Locking &Popping

12 h Plaça de Joan Coromines
El Bidó. Escola juvenil de 
Circ de l’Ateneu popular 
de Nou Barris
Acrobàcia, equilibris i teatre

Espai Francesca Bonnemaison 
18 h La Sala

 Bach & Danzas
Clàssic

 Centre de Dansa 
de Catalunya Roser Muñoz 
i Joan Boix 
Clàssic
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El programa d’espectacles 
professionals de les festes 
presenta un seguit de 
propostes artístiques 
de solvència reconeguda. 
Un repertori nacional 
i internacional que t’oferirà 
l’oportunitat de triar entre 
arts escèniques molt 
diverses, amb uns estils 
i registres d’allò més 
personals. Circ, teatre 
de gest, claqué, dansa... 
Què et ve més de gust?

Els artistes 
convidats

23

Els espectacles    
de la Laia, dia a dia

Divendres 11

Cabaret de circ
L’Associació de Professionals de 
Circ de Catalunya, Premi Nacional 
de Circ de Catalunya 2009, organitza 
un cabaret amb una selecció de 
números de companyies catalanes. 
Una bona mostra de la diversitat, 
qualitat i vitalitat del circ que es 
fa a casa nostra. Sota la direcció 
artística de la Bet Garrell.

Espai Francesca Bonnemaison 

 22 h La Sala Cabaret de circ
 22.30 h Cuina Cuina de cabaret
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11 h Plaça dels Àngels
Veronique dels Barrets
Tot de barrets que neixen davant 
dels teus ulls. Barrets simpàtics, 
bonics, extravagants. Barrets com 
a disfressa, per sortir al parc a 
passejar, per somiar... Fins i tot 
per enamorar.

D’11.30 a 14.30 h Plaça de Joan 
Coromines
Les aventures del Doctor 
Paperinassa
El famós explorador Doctor 
Paperinassa trasllada tot el Museu 
de Ciències Naturals cap a un nou 
destí..., però només té una caixa 
d’embalatge. No et perdis les 
peripècies d’aquest savi estrambòtic.
Passis de 20 minuts 

12 h Plaça de Joan Coromines
APCC Circ-Combinat de circ 
(aeris) 

12 h Hall del MACBA
 L’abric. Cia. L’Abric

Un espectacle visual que, mitjançant 
la composició gestual i la manipulació 
d’objectes i titelles, ens explica la vida 
d’un personatge entranyable.

12.20 h Plaça dels Àngels
Barcelona Total Session 

13 h Plaça de Joan Coromines
Cíclicus. Leandro Mendoza 
i Tanja Haupt
Dos germans es retroben en 
l’indret on van viure la infantesa. 
Un viatge d’anada i tornada al 
passat d’uns personatges carregats 
d’il·lusions que, sense adonar-se’n, 
avancen cap al futur.
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Barcelona 
Total Session 
El Generador presenta 
la 1a trobada de breakers 
de Barcelona 
Barcelona és la capital del break-
dance a escala nacional, i un punt 
de contacte natural dels millors 
ballarins del món (bboys). Amb 
aquesta idea neix el Barcelona 
Total Session, una trobada entre 
artistes de Barcelona i Grenoble. 
Al llarg d’una setmana, els millors 
bboys, participaran en un projecte 
experimental on el ball break-dance 
es fusionarà amb la música, el circ, 
la dansa contemporània, els cicles 
acrobàtics i tots els estils del hip-hop. 

La trobada, que tindrà lloc en diversos 
espais de la ciutat, començarà el dia 
12 a la plaça dels Àngels, en el marc 
de Santa Eulàlia, i acabarà el dia 18 al 
Mercat de les Flors. Més informació, 
a www.elgenerador.org

Els espectacles    
de la Laia, dia a dia

Dissabte 12
Espai Francesca Bonnemaison 
18.40 h Cuina

 KexevKezev. 
Tapeplas
Escoltar és un art. 
Un ballarí de claqué 
i un percussionista 
conviden pares i fills 
a fer un viatge pel 
món del ritme.

19 h Sala
 En attendant l’inattendu. 

Cia. Nats Nus 
Claire Ducreux i Toni Mira: 
dos creadors i intèrprets 
que es regalen la síntesi del seu 
treball artístic per explicar-nos 
una senzilla història d’amor entre 
dos universos molt diferents 
en la forma, però amb moltes 
convergències en l’essència.

22 h La Sala 
 Cabaret de circ

22.30 h Cuina 
 Cuina de cabaret
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Els espectacles    
de la Laia, dia a dia

Diumenge 13
11 h Plaça dels Àngels
Veronique dels Barrets
Tot de barrets que neixen davant dels 
teus ulls. Barrets simpàtics, bonics, 
extravagants. Barrets com a disfressa, 
per sortir al parc a passejar, per 
somiar... Fins i tot per enamorar.

D’11.30 a 14.30 h Plaça 
de Joan Coromines
Les aventures del Doctor 
Paperinassa
El famós explorador Doctor 
Paperinassa trasllada tot el Museu 
de Ciències Naturals cap a un nou 
destí..., però només té una caixa 
d’embalatge. No et perdis les 
peripècies d’aquest savi estrambòtic.
Passis de 20 minuts 

12 h Hall del MACBA
 L’abric. Cia. L’Abric

Un espectacle visual que, mitjançant 
la composició gestual i la manipulació 
d’objectes i titelles, ens explica la vida 
d’un entranyable personatge.

La Laia, dia a dia

Dimarts 15
19 h Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona

Premis Ciutat de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona premia l’excel·lència en la creació cultural 
de la ciutat durant l’any 2010 en disset àmbits diferents. 
L’acte de lliurament de premis a aquests destacats creadors tindrà 
lloc al Saló de Cent. En aquest solemne espai es retrà homenatge als 
guardonats. 

12 h Auditori del MACBA
 Espectacle d’Afina Serafina 

Una pallassa molt especial que vol 
fer-te passar una gran estona a 
través de la música.

12 h Plaça dels Àngels
Barcelona Total Session

12.30 h Teatre Poliorama
(Presentat per la Laia Viky Soisse)

 Boni. A2Bandes
Un artista de circ es prepara per fer 
un espectacle. Ens parla dels seus 
somnis, de les seves pors... Però 
arriba l’hora de començar la funció 
i llavors..., ai, tot es precipita...

Espai Francesca Bonnemaison 
18.40 h Sala

 Cia. IT Dansa 
de l’Institut del Teatre
Minus 16. Coreografia d’Ohad Naharin. 
Una invitació al ball amb músiques 
que van des de les cançons populars 
d’Israel fins al txa-txa-txa o el mambo.
Whim. Coreografia d’Alex Ekman. Una 
reflexió sobre com hem de mantenir 
sempre el seny per fora fins i tot quan 
ens estem tornant bojos per dins.

• Teatre 

• Dansa i circ

• 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

• Investigació científica

• Assaig

• Innovació tecnològica

• Educació

• Projecció internacional 
de la ciutat de Barcelona
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Del 5 al 12 de febrer
Pati Manning (Montalegre, 7)
VIII Mostra de gegantons d’escoles

Del 6 al 13 de febrer
de 10 a 20 h Palau de la Virreina
XIII Mostra de bestiari festiu:
exposició “Animals de granja”

De l’11 al 12 de febrer
de 10 a 13 i de 16 a 19 h 

Diumenge 13
d’11 a 14 h 
La Casa dels Entremesos (pl. de les 
Beates, 2). Jornades de portes obertes

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

Exposició temporal: “El ball d’en 
Serrallonga de Vilafranca del Penedès”
Fins al 20 de febrer
Exposició temporal: “Gent de festa”
Fins al 20 de març
Visites guiades per a grups i jocs 
tradicionals al pati.

Fires, exposicions i activitats 
a les Biblioteques Durant les festes de Santa Eulàlia, diversos museus i centres d’exposició 

de Barcelona fan activitats o obren portes perquè els puguis visitar.
Consulta’n activitats, horaris i gratuïtats a www.bcn.cat/barcelonacultura

• L’Aquàrium de Barcelona
• Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona
• Centre de Cultura Contemporània de 

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

Arts Decoratives, Museu Tèxtil i 
d’Indumentària)

• El Poble Espanyol de Barcelona
• Fundació Joan Miró
• Fundació Antoni Tàpies
• Fundació Rocamora
• Museu de Ciències Naturals de 

Barcelona. Jardí Botànic de Barcelona
• MUHBA. Museu d’Història de 

Barcelona - Domus i Sitges
• MUHBA. Museu d’Història de 

Barcelona - Via Sepulcral Romana
• MUHBA. Museu d’Història de 

Barcelona - El Call

• MUHBA. Museu d’Història de 
Barcelona - Plaça del Rei

• MUHBA Museu d’Història de Barcelona 
- 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
• Museu de la Música de Barcelona. 

L’Auditori
• Museu de Ceràmica
• Palau Moxó
• Fundació Arqueològica Clos-Museu 

Egipci de Barcelona
• Museu Etnològic de Barcelona
• Museu Frederic Marès
• Museu Marítim de Barcelona
• Museu Picasso
• Museu Nacional d’Art de Catalunya
• Museu Olímpic i de l’Esport Joan 

Antoni i Samaranch

Activitats als Museus de Barcelona

La llegenda 
de santa Eulàlia
Santa Eulàlia, la Laia, era una 
nena com tu. 
Vine a la biblioteca a conèixer-la i 
prepara’t per fer un viatge en el temps. 
Espectacle de narració teatralitzada, 
basat en la llegenda de santa Eulàlia. 
Associació Merche8A
A partir de 4 anys
Més informació, a 
www.bcn.cat/biblioteques
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 La Laia, a les Biblioteques
11 de febrer
18 h Biblioteca Poblenou-Manuel 
Arranz

12 de febrer
12 h Biblioteca Gòtic-Andreu Nin

15 de febrer
18 h Biblioteca Sant Antoni-Joan 
Oliver
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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 de 
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 Circ de 

Catalunya (APCC)
• Aules. Escola de música, cant, dansa i 

interpretació
• Bach&Danzas
• 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
• Bidó de Nou Barris. Ateneu Popular 

9Barris

• Centre de dansa Ramon Solé
• Centre de Dansa de Catalunya. Roser 

Muñoz/ Joan Boix
• Centre d’Ensenyament Musical de 

Barcelona – CEMB
• Centre d’Estudis Musicals Haro
• Centre Maxime d’Harroche – CMD’H
• Company&Company
• 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
• Coral Francesc Valls
• Cos de dansa Esbart Sant Cugat
• Departament de Presidència. 

Generalitat de Catalunya
• Districte de Ciutat Vella
• DIAULA – Centre d’Educació Musical
• El Generador, art i creació cultural
• El Grupet
• Esbart Català de Dansaires
• Esbart Santa Eulàlia
• Escola de dansa Stage

• Escola de Música del Palau
• Escola municipal de música   

Can Ponsic de Barcelona
• Escola municipal de música Maria 

Dolors Calvet de Vilafranca del Penedès
• Escola municipal de música Mestre 

Montserrat de Vilanova i la Geltrú
• Escola de música Pausa
• Escola Massana
• Espai Francesca Bonnemaison
• Eteri Produccions. Coordinació de les 

Escoles Artístiques
• Falcons de Barcelona
• Federació de Colles Sardanistes de 

Barcelona
• Formació Suzuki
• Institut Municipal d’Educació de 

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

Barceloní de Difusió i Producció de 
Cultura d’arrel Tradicional

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

Fotos programació tradicional: Pep Herrero

Enguany, la il·lustradora Carla 
Besora ha estat l’encarregada 
de donar forma i color al 
cartell de les festes de Santa 
Eulàlia. Una proposta que ens 
ofereix una Laia amb una 
imatge menys infantil que 
en altres ocasions, una Laia 
adolescent que transmet 
motivació i inquietud per la 
cultura. Colors vius, formes 

clares i dinàmiques, en un cartell 
que, d’una manera senzilla, ens comunica 
l’esperit de festa major i, alhora, potencia 
la significativa presència de les arts 
escèniques en aquestes festes.
La Carla Besora es va formar a l’Escola 
Massana de Barcelona i actualment estudia 
il·lustració i serigrafia a Gant (Bèlgica). La 
seva feina inclou la il·lustració, l’animació, 
el gravat, la serigrafia i d’altres tècniques 
d’estampació artesanal. Ha treballat en 
el camp de la publicitat i el món editorial, 
i en diversos fanzines de Barcelona. Ha 
participat en exposicions col·lectives a 
Barcelona i a Gant, i en diversos festivals 
de cinema i animació. 
Si et ve de gust conèixer més detalls 
de la feina que fa, pots visitar el bloc 
http://carlabesora.blogspot.com/

El cartell de la festa

La Laia de la Carla Besora


