» Dossier de Premsa
20 de juliol de 2022

Festa Major de Gràcia 2022
» La festa recupera la normalitat i el format d’abans de la pandèmia amb una
programació que inclou més de 900 activitats entre el 15 i el 21 d’agost
» L’ex-presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Carla Carbonell, és la
pregonera d’unes festes que tindran un total de 23 carrers guarnits
» Enguany es presenta el Lleó de Gràcia, una nova figura festiva de la Festa
Major i es faran visites guiades a la Torre del Rellotge
» Les places del barri reprendran el seu paper festiu amb els espais de Bailèn i
les places del Sol, Diamant, Dones del 36 i Joanic
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» Una festa que recupera la normalitat
Del 15 al 21 d’agost Gràcia celebrarà la Festa Major amb un total de 23 carrers guarnits.
Enguany es recupera el format habitual d’abans de la pandèmia i en total s’han programat més
de 900 activitats per als set dies de festa en els diferents carrers i places. Al llarg de tota la
setmana s’ha pensat una festa familiar, sostenible i inclusiva.
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. Un altre dels aspectes que s’ha treballat és la
convivència i la compatibilitat d’usos de l’espai públic durant els dies de festa.
Com es habitual, durant la festa es reforcen els serveis de seguretat i neteja. També s’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 respectar el
descans del veïnat quan acaba la festa.

» Pregonera
L’expresidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Carla Carbonell, és la pregonera de la
Festa Major de Gràcia 2022. Carbonell obrirà la festa amb la lectura del pregó des de la
balconada de la seu del Districte de Gràcia, el 14 d’agost a la tarda.
Carla Carbonell, estretament lligada a la Festa Major de Gràcia primer com a representant del
carrer de Joan Blanques de baix de tot, i posteriorment com a presidenta de la Fundació, ha
estat la primera dona presidenta de l’entitat i va exercir aquest càrrec durant 8 anys, des d’abril
de 2014.

» Cultura popular: es presenta el Lleó de Gràcia
Enguany tindrà lloc la presentació de la nova figura festiva a Gràcia: El Lleó de Gràcia. La
figura es presentarà el dia 15 d’agost durant el Matí de Festa Major i sortirà de la seu del
Districte en finalitzar els balls. La nova figura, que s’incorpora al bestiari festiu de la Vila de
Gràcia, és iniciativa del grup de l’Àliga de Gràcia.
El 15 d’agost com es tradicional se celebrarà des de la plaça de la Vila la cercavila de Matí de
Festa Major amb la participació de la Colla dels Geganters de Gràcia, Trabucaires de Gràcia,
Colla de Bastoners de Gràcia, Castellers de la Vila de Gràcia, Colla Vella de Diables de Gràcia,
Drac de Gràcia, Atzeries, La Diabòlica de Gràcia, La Malèfica del Coll i l’Àliga de Gràcia..
Pel que fa a les Diades castelleres, aquestes tindran lloc el 19 i 20 d’agost:
✓ 19 d’agost, Diada de vigílies de Festa Major. A les 20:00 h, pilar caminat des de
la plaça del Sol fins a la plaça de la Vila. A les 20:30 h Diada Castellera de
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Vigílies amb els Castellers de la Vila de Gràcia i Xicots de Vilafranca.
✓ 20 d’agost, Diada castellera de Festa Major. A les 18:00 h a la plaça de la Vila
de Gràcia amb els Castellers de la Vila de Gràcia, la Colla Joves Xiquets de
Valls i els Xiquets de Reus.
El 21 d’agost a partir de les 19:00 h, les bèsties del foc arribaran a Gràcia amb el tradicional
correfoc. Inclou la tabalada Infernal adulta i infantil, recorregut pels carrers del barri, correfoc
infantil, versots infantils i adults i lluïment i correfoc a la plaça. Amb les colles: Drac de Gràcia,
Gaudiamus, Atzeries, Colla Vella de Diables de Gràcia, Diabòlica de Gràcia, Malèfica del Coll i
colles convidades.

» Recuperació dels espais festius i actes
A la Festa Major de Gràcia 2022 les places del barri reprenen el seu paper festiu amb els nous
espais de Bailèn i les places del Sol, Diamant, Dones del 36 i Joanic.
✓ Plaça del Sol: La Plaça del Folk amb la programació per part de l’Associació Cultural
Tram, que gestiona el Centre Artesà Tradicionàrius.
✓ Plaça de les Dones del 36: Programació en clau de gènere amb les aportacions del
Consell de Dones i de les Minerva. Enguany la programació s’allarga passa de tres a
cinc dies.
✓ Carrer Bailèn:
-

Programacions generalistes per a tots els públics. Caps de cartell: Damaris
Gelabert, Lildami (Euphoria), Maria Jaume.
Programació aportada per l’Orfeó Gracienc els dies 17 i 18 d’agost.

També hi haurà programació festiva a equipaments de Gràcia com la Biblioteca Vila de Gràcia,
l’Ateneu de Fabricació i el Punt Verd Tabuenca
Pel que fa a actes de recuperació de memòries històriques destaca sobretot l’obertura al públic
amb servei de visites de la Torre del Rellotge a càrrec del Taller d’Història de Gràcia. També
tindrà lloc la presentació de la placa al carrer Gran de Gràcia, 70 en honor de Rosa Maria
Arquimbau (Barcelona 1909-1992), escriptora, periodista, feminista i sufragista. Com ja és
habitual durant la Festa Major, s’organitzaran visites al refugi de plaça del Diamant.
D’entre les activitats programades, se n’inclouran quatre als espais de plaça del Sol i de Bailèn
des del Programa d’Interculturalitat del Districte.
La Festa Major de Gràcia 2022, com ja ho ha estat en edicions anteriors, serà una festa
inclusiva. Hi haurà diferents activitats i actuacions pensades i destinades, específicament, a
persones amb diferents tipus de discapacitats perquè puguin gaudir d’una festa major en
família i accessible. De fet, la festa inclusiva s’integra de forma transversal a la programació
dels diferents carrers i espais de festa.
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La festa torna a apostar per activitats amb audiodescripció del programa, la traducció a
llenguatge de signes i subtítols al Pregó i del lliurament de premis, una programació inclusiva a
Punt Verd Tabuenca i Bailén i Sol i, enguany com a novetat, hi haurà visites guiades inclusives
a càrrec d’ATRA.
També aquest 2022 tant el Pregó com de l’acte de lliurament de premis es gravaran per tal que
tothom els pugui visionar posteriorment al web del Districte de Gràcia.

» Festa sostenible i lliure d’agressions masclistes i LGTBIfòbiques
Un any més, la Festa Major de Gràcia 2022 es vol consolidar també com una festa sostenible.
Es tornarà a repetir l’experiència del got reutilitzable per eliminar els plàstics d’un sol ús.
Es manté de la mateixa manera l’aposta per la recollida selectiva de residus en els diferents
espais de festa major i es repetirà la recollida selectiva en la retirada de guarnits. A més, es
farà una programació d’activitats d’educació mediambiental.

✓ Activitats sobre feminismes i contra violències masclistes
La Festa de Gràcia 2022 vol tornar a ser una festa segura i feminista, una festa lliure
d’agressions sexistes, treballant la prevenció i amb la inclusió del punt lila a la plaça Revolució,
que oferirà assessorament, informació i suport per fer front a possibles situacions d’abús o
agressió masclistes i LGTBI-fòbiques
L’objectiu és prevenir els possibles casos d’assetjament sexual i atendre i assessorar les
persones que pateixin violències masclistes, LGTBI-fòbiques o sexuals a l’espai públic en el
context de festa major. Aquest punt consta d’un espai que permet oferir una atenció acurada i
en un entorn còmode i de confiança a aquelles persones que han patit qualsevol tipus de
violència o bé volen rebre informació i assessorament.
Aquest espai tindrà un horari ampliat respecte el 2021:
○

Dilluns 15, de 20:00h a 5:00h

○

Dimarts 16, dimecres 17 i dijous 18, de 22:00h a 5:00h

○

Divendres 19 i dissabte 20, de 22:00h a 6:00h

○

Diumenge 21, de 19:00h a 22:00h

Com a reforç, diverses parelles de persones informadores recorreran cada dia els espais de la
Festa Major per avaluar situacions de risc i oferir assessorament i acompanyament in situ.
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Enguany també s’estableixen per part de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra tres
itineraris segurs per prevenir qualsevol tipus de conducta delictiva i contra la llibertat sexual:
○

Itinerari 1: Plaça de Lesseps – Gran de Gràcia – Diagonal

○

Itinerari 2: Plaça de Gal·la Placídia – Trav. Gràcia – Joanic – Bruniquer

○

Itinerari 3: Plaça de Lesseps – Torrent de l'Olla – Còrsega

La programació de l’espai Dones del 36, com en anteriors edicions, comptarà amb programació
feminista.

» A la festa, en transport públic
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 el 19 i 20 d’agost. S’habilitaran
dispositius auxiliars de sentit únic als carrers on es concentra més gent per facilitar la circulació.
Una mesura que serveix per garantir les condicions òptimes de seguretat i accessibilitat als
diferents espais.
Del 15 fins al 21 d’agost, entre 21.00 i 05.00 hores, també es restringirà la circulació general de
trànsit rodat dins del perímetre: Pg. de Gràcia, Gran de Gràcia, pl. Lesseps (costat mar), trav.
de Dalt, Escorial, trav. de Gràcia, Bailèn, Còrsega.
El mapa de la festa incorpora totes les recomanacions de transport públic a més dels itineraris
recomanats i accessos als carrers.
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