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» Dossier de Premsa 

24 de juliol de 2019 

 

www.barcelona.cat/premsa 

Festa Major de Gràcia 2019 

 
 
» Un total de 24 carrers participen al concurs de guarnits, tres més que l’any passat. 

Durant els set dies de festa es programen més de 900 activitats 

 

» El pregó inclusiu d’enguany anirà a càrrec de quatre dones esportistes amb IL 

(intel·ligència límit):  Cristina Pandis, Xènia Galtés, Paola Manjon i Noèlia Bautista, 

jugadores dels equips de bàsquet de l’acidH-Lluïsos 

 

» A la Festa Major de Gràcia, “Només sí és sí”. A la plaça de la Revolució s’instal·larà 

un punt d’informació #BCNantimasclista i dues parelles itinerants passaran pels 

diferents espais de festa 

 

» La Festa Major de Gràcia es consolida com a festa sostenible. Enguany es torna a 

apostar per l’ús de gots reutilitzables i plats, gots i coberts de material compostable 

per a les activitats populars dels carrers 
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Festa Major de Gràcia 2019 

Del 15 al 21 d’agost Gràcia celebrarà la Festa Major amb un total de 24 carrers guarnits, tres 

més que l’any passat i un rècord de carrers participants que no s’assolia des de l’any 2001. En 

total s’han programat més de 900 activitats per als set dies de festa en els diferents carrers i 

places. Tant la Fundació Festa Major de Gràcia com el Districte de Gràcia han treballat 

conjuntament durant tot l’any perquè tothom que passi per Gràcia els dies de festa pugui gaudir 

d’un ampli ventall d’activitats obertes, plurals i participatives. 

 

 

 

Enguany per tant s’aposta per una festa inclusiva, sostenible i 100% antimasclista amb el 

“Només sí és sí” com a lema de #BCNantimasclista. 

A banda, també es posa en marxa la campanya de convivència que incidirà en el descans dels 

veïns i les veïnes, el respecte als guarnits, en l’ús dels lavabos públics i en el fet de no 

embrutar els carrers per facilitar-ne la neteja. 

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, ha remarcat "l'esforç que fa el veïnat durant tot l'any, per fer la 

millor festa, per formar-se, per innovar. Els veritables protagonistes de la festa són els veïns i 

les veïnes i en especial els festers i les festeres", ha afegit Badia. 
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» Un pregó inclusiu per a la Festa Major de Gràcia 2019 

Quatre dones, esportistes olímpiques amb discapacitat intel·lectual de l’equip de bàsquet 

acidH-Lluïsos, seran les pregoneres de Festa Major d’enguany.  

 

Són la Cristina Pandis, la Xènia Galtés, la Paola Manjón i la Noèlia Bautista que consolidaran 

l’edició d’enguany de la Festa Major de Gràcia com a festa inclusiva i amb les dones al centre 

de la festa. 

Totes elles formen part dels equips de bàsquet de l’acidH-Lluïsos, entitats gracienques. La 

Cristina Pandis fa 17 anys que juga a l’equip  i va ser subcampiona dels Special Olympics 

d’Abu Dhabi el 2019. També va ser subcampiona en aquesta competició la Paola Manjon, que 

fa set anys que juga a l’equip. La Xènia Galtés també és part de l’equip fa 17 anys i va ser 

campiona dels Special Olympics de Madrid el 2018. La Noèlia Bautista, sis anys a l’acidH-

Lluïsos, va ser campiona als Special Olympics d’Àvila el 2017. 
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Festa Major de Gràcia 2019 

» Més carrers guarnits i 900 activitats per a tots els públics 

Un total de 24 carrers participen enguany al concurs de guarnits de la Festa Major de Gràcia, 

tres més que a l’anterior edició. Es tracta de la participació més alta des de l’any 2001. 

Aquest 2019, hi participaran tots els carrers que ja ho van fer el 2018 i s’hi afegeixen el carrer 

Lluís Vives, la plaça del Nord i el carrer Lluís Antúnez amb la placeta de Sant Miquel. 
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Festa Major de Gràcia 2019 

Enguany s’ha creat un nou premi en el concurs de guarniments, el Premi a 

l’accessibilitat, impulsat pel Districte de Gràcia i l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat, en col·laboració amb la Fundació Festa Major. El premi al carrer més 

accessible comptarà amb un jurat especialitzat de sis persones: tres representants de l’Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat i tres representants d’entitats de que treballen amb 

persones amb discapacitat. 

Però la festa inclusiva inclou moltes més activitats i accions: 

• Activitats inclusives als espai de festa impulsades pel districte: la plaça de les Dones del 

36, la plaça Revolució i la plaça del Sol. En aquesta última plaça destaca la batucada i 

el taller del grup Reperkutim, una activitat que ofereix l’adaptació per a persones amb 

discapacitat auditiva. 

• Incorporació del sistema WHeris al programa general de festa. 

• Nou itinerari “La Gràcia rumbera i industrial”, un nou itinerari que guiaran persones amb 

trastorn mental que han participat en el programa de formació “La Meva Barcelona des 

dels ulls de la Inclusió”.  

• Visites àudio descrites als carrers guarnits per a persones amb discapacitat visual i al 

refugi antiaeri de la plaça del Diamant.  

La Festa Major de Gràcia també incorpora altres activitats destacades. L’homenatge a les 

festeres i els festers, elogi de la festa, un acte per homenatjar totes les persones que fan 

possible la festa, especialment festeres i festers, però també les colles de cultura, les entitats 

del barri i els diferents serveis i institucions que hi participen.  

Enguany també es farà entrega de la primera beca Mike Lane, una beca de recerca científica 

impulsada pels Castellers de la Vila de Gràcia que vol donar suport a estudis sobre lesions 

cervicals. Aquesta beca és un homenatge al casteller Mike Lane, que la Diada Castellera de 

Festa Major de 2013 va patir un accident greu i va morir l’any 2017. L’acte d’entrega de la beca 

es farà el 19 d’agost a la seu del Districte de Gràcia. 

 

» La cultura popular incorpora novetats 

Aquest any 2019 neix La passada del Pregó que es farà el 14 d’agost a les 17.30 hores. Per 

primera vegada l’acte del pregó incorpora un nou cercavila que sortirà de la Fundació Festa 

Major de Gràcia, amb els gegants, l’Àliga de Gràcia i les autoritats i que arribarà a la Plaça del 

Sol on s’hi sumaran els participants del Toc d’Inici amb els músics de la resta de colles de 

cultura popular per arribar plegats a la plaça de la Vila, on tocaran els músics i acabaran amb el 

Timgrallers de Gràcia. Un cop finalitzi la lectura del pregó, les pregoneres i les autoritats 
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Festa Major de Gràcia 2019 

baixaran a la plaça on tindrà lloc el ball de gegants i de l’Àliga en homenatge a les 

pregoneres.   

 

 

La Diada castellera del 17 d’agost comptarà amb els Castellers de Vilafranca, la colla Joves 

Xiquets de Valls, els Xiquets de Reus i els Castellers de la Vila de Gràcia. Aquest any 

coincideix en lloc i dia amb un dels principals actes de la festa, el lliurament de premis als 

carrers guarnits i per aquest motiu els premis s'avancen a  les 17 hores. 

D’altra banda i també com a novetat, els Gegants de Gràcia rebran una colla convidada, los 

Gigantes del Casco Viejo que arribaran a Gràcia des de Pamplona. 

 

» A la Festa Major de Gràcia, només sí és sí 

La Festa Major de Gràcia 2019 estrena lema de la campanya #BCNantimasclista. El “Només sí 

és sí” substitueix el “No és no” de les edicions anteriors.  
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La plaça de la Revolució serà el lloc on s’instal·larà, per tercer any, el punt d’informació de 

#BCNantimasclista i a més hi haurà dues parelles d’informadores itinerants que visitaran els 

diferents espais de la festa. El punt d’informació comptarà amb material amb les 

recomanacions necessàries d’actuació davant de casos de violència masclista. 

Els horaris del punt d’informació i assessorament seran els següents: 

• 15, 16 i 17 d’agost, de 21.30 hores a 5 hores. 

• 18, 19 i 20 d’agost, de 21.30 hores a 4 hores. 

• 21 d’agost, de 21.30 a 2 hores. 

 

Les comissions de carrer també comptaran amb material per poder actuar davant de situacions 

d’assetjament o agressió masclistes, una guia per unes festes lliures de masclisme, tríptics 

informatius i un cartell amb informació sobre el circuit d’actuació per fer front d’avant d’aquestes 

situacions. 

Totes les propostes i informació que es duran a terme durant els dies de festa han estat fruit del 

treball col·lectiu del Districte de Gràcia amb el Circuit Barcelona contra la violència masclista, 

CEJAS, Assemblea feministes de Gràcia amb la col·laboració de la Fundació Festa Major i les 

comissions de festa dels carrers. 

 

» Convivència i sostenibilitat a la festa 

Un altre dels aspectes que ha treballat el Districte de Gràcia és la convivència i la compatibilitat 

d’usos de l’espai públic durant els dies de festa. 
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Aquest any 2019 hi haurà un total de 97 lavabos públics individuals repartits per tots els espais 

de festa. D’aquest total, n’hi haurà 23 d’adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i a més 

s’instal·laran nou urinaris. Això suposa un increment de lavabos públics del 10% respecte a 

l’any anterior. 

La campanya informativa també incidirà en aspectes com tenir cura dels guarnits dels carrers, 

un dels aspectes principals de la festa, i ser conscients que als carrers hi conviuen tots els 

veïns i les veïnes, per això cal tenir cura i respectar el descans del veïnat quan acaba la festa. 

 

 

 

Un any més, la Festa Major de Gràcia 2019 es vol consolidar també com una festa sostenible. 

A banda de repetir l’experiència del got reutilitzable per eliminar els gots d’un sol ús, que l’any 
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passat va servir per evitar l’ús de més de 800.000 gots de plàstic, també s’incidirà perquè els 

àpats populars al carrer es facin amb plats, gots i coberts de material compostable. 

I també al voltant de la mobilitat sostenible es recomana arribar als espais de festa en transport 

públic. El metro de Barcelona farà servei ininterromput des de divendres 16 d’agost fins al 

diumenge 18. El mapa de la festa incorpora totes les recomanacions de transport públic a més 

dels itineraris recomanats i accessos als carrers. 

Un any més es mantenen els itineraris recomanats i un pla d’accés de sentit obligatori en 

moments de màxim aforament. Una mesura que serveix per garantir les condicions òptimes de 

seguretat i accessibilitat als diferents espais.  

 


