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la plaça Nova.
	 El	projecte	4 ¼ 	ha	obtingut	el	
Premi	Ciutat	de	Barcelona	2017	
de	Cultura	Popular	i	Tradicional,	
«atorgat per unanimitat del jurat 
per celebrar la qualitat i l’origina·
litat de les exposicions, el treball 
d’investigació i documentació i per 
la salvaguarda de la memòria col·
lectiva d’un barri perdut». Així	ho	
va	explicar	el	president	Cordomí	
als	membres	de	la	junta	per	anun-
ciar-los	el	guardó	que	avui,	a	les	sis	
de	la	tarda,	els	entregarà		l’alcal-
dessa	Ada	Colau.
	 «Aquest premi és, juntament 
amb l’entusiasme de qui ha vi·
sitat les exposicions, el reconei·
xement més important –explica	
Montserrat	Castells,	membre	de	
l’equip	d’investigació,	documen-
tació	i	arxiu	de	l’associació–,	ja que 
és un homenatge a la feina feta, pe·
rò sobretot és un estímul per se·
guir endavant amb el nostre treball 
a l’entitat».	H

E
l	cor	d’un	barri	que	ara	ja	
no	existeix	segueix	bate-
gant	a	l’Associació	de	Fes-
tes	de	la	Plaça	Nova,	ubi-

cada	a	la	plaça	de	les	Beates,	2,	a	
Sant	Pere,	Santa	Caterina	i	la	Ribe-
ra.	Al	segle	XI,	a	prop	de	la	porta	
nord-oest	de	la	muralla	romana,	va	
sorgir	un	barri	inicialment	anome-
nat	Vilanova	dels	Arcs,	que	es		va	
convertir	amb	els	anys	en	el	barri	
de	la	Catedral.	Ara		només	en	que-
da	el	record	que	l’Associació	de	Fes-
tes	de	la	Plaça	Nova	lluita	per	man-
tenir	viu	i	les	festes	que	en	els	úl-
tims	quatre	segles	han	sigut	les	
més	importants	del	barri:	les	festes	
de	Sant	Roc.
	 «L’objectiu de l’Associació de 
Festes de la Plaça Nova és l’estu·
di, organització i realització de les 
Festes de Sant Roc a la plaça No·
va, declarades patrimoni d’interès 
nacional, i que són les festes po·
pulars de carrer més antigues de 
la ciutat, celebrades des del 1589»,	
afirma	el	president	de	l’associació,	
Xavier	Cordomí.

Memòria històrica

El	treball	de	l’associació,	a	més	
d’organitzar	les	festes	al	llarg	dels	
anys,	s’ha	centrat	també	en	la	re-
cuperació	de	la	memòria	històrica.	
Hereva	de	la	Confraria	de	Sant	Roc	
de	la	Plaça	Nova,	entitat	fundada	el	
1589,	i	de	la	Comissió	de	Festes	de	
Sant	Roc	(1884),	l’associació	treba-
lla	en	diversos	fronts	gràcies	a	la	se-
va	comissió	de	festes,	diferents	co-
lles	culturals	–com	la	de	gegants,	
nans	i	capgrossos	de	la	plaça	Nova	
o	els	tamboriners	Percúdium–	i	les	
vocalies,	com	la	d’investigació.
	 «La massificació turística 
d’aquesta zona de la ciutat, junt 
amb la història de l’últim segle, han 
fet que el barri de la Catedral des·
aparegués. Malgrat tot, nosaltres 
intentem mantenir·lo viu»,	explica	
el	president	Cordomí.
	 Es	refereix	als	bombardejos	del	
1938	de	l’aviació	italiana	aliada	de	
Franco	i	a	les	obres	de	remodela-
ció	per	obrir	la	via	Laietana,	que	
van	condemnar	el	barri	a	una	me-
tamorfosi	definitiva,	cosa	que	im-

plicava	també	una	temporal	deca-
dència	de	les	festes	de	Sant	Roc.	Cap	
a	mitjans	del	segle	XIX,	gairebé	tots	
els	veïns	del	barri	s’havien	traslladat	
a	altres	barris.	L’associació	va	lluitar	
per	preservar	una	cosa	que	estava	a	
punt	de	perdre’s	definitivament,	i	a	
través	de	les	festes	va	aconseguir	tor-
nar	a	atraure	al	barri	els	que	podri-
en	recordar	com	s’havia	viscut	allà	
temps	enrere.

Cinc exposicions

El	2014,	amb	motiu	dels	425	anys	
de	les	festes	de	Sant	Roc,	l’associació	
va	decidir	celebrar	aquell	aniversari	
amb	el	projecte	4 ¼ 	de	recuperació	
de	la	història	de	les	festes	i	del	bar-
ri	que	les	acull.	Aquest	projecte	s’ha	
traduït	en	cinc	exposicions	en	els	úl-
tims	cinc	anys:	4 ¼  425 anys de les fes-
tes de Sant Roc a Barcelona,	La festa vis-
cuda,	El barri perdut, la plaça Nova i el 
barri de la Catedral,	Mirades de gegant	i	
Perquè avui és Santa Llúcia... pels volts de 
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33 Durant la Mercè  8 L’Àliga de la Ciutat, en una cercavila de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.

ASSOCIACIÓ DE FESTES DE LA PLAÇA NOVA

Llarga vida a la tradició
L’Associació de Festes de la Plaça Nova organitza i manté la centenària celebració de 
Sant Roc H El col·lectiu rep avui el Premi Ciutat de Barcelona de mans de l’alcaldessa

UNA ENTITAT DE CIUTAT VELLA

ASSOCIACIÓ DE FESTES  
DE LA PLAÇA NOVA
Plaça de les Beates, 2
(Sant Pere, Santa Caterina 
i la Ribera)

Objectiu
Estudi, organització i realització 
de les Festes de Sant Roc de 
Barcelona a la plaça Nova.

164 socis

GRATIS AVUI A BCN

LES CORTS
Lorca Monòleg a càrrec de l’actriu 
Assumpta Rojas Gibert, a partir del 
llibre García Lorca en Cataluña, 
d’Antonina Rodrigo. A la Biblioteca 
Les Corts - Miquel Llongueras. 
Travessera de les Corts, 58. A les 
19.00 hores.

EIxAmPLE
Periodisme Presentació del llibre 
Juegos de poder, de la periodista 
Gloria Lomana (foto), una obra sobre 
la relació del periodisme amb la 
política, els diners i el delicte. Amb la 
intervenció d’Enric Hernàndez, 
director d’EL PERIÓDICO; Lluís 
Bassets, director d’El País Catalunya, 

i Màrius Carol, director de La 
Vanguardia. Al Cercle d’Economia. 
Carrer de Provença, 298. A les 19.00 
hores.

Teatre Col·loqui sobre l’obra Els  
dies que vindran, a càrrec de la 
companyia que la representa i Joan 
Casas, professor de dramatúrgia.  
A les 22.00 hores, després de la 
funció, al Teatre Akadèmia. Carrer de 
Buenos Aires, 47.

Salut Taller pràctic i teòric sobre 
mindfullness de dues hores per 
calmar la ment i gestionar les 
emocions. Carrer de Floridablanca, 
91. A les 19.30 hores.

SANT mARTí
Meduses El Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona acull la tertúlia 
Les papallones del mar. El meravellós 
món de les meduses, a càrrec de la 
biòloga marina Dacha Atienza. Plaça 
de Leonardo Da Vinci, 4-5. A les 
19.00 hores.

hORTA-guINARDÓ
Història Conferència sobre la 
construcció del rec comtal, un antic 
canal de reg de Barcelona a la 
Biblioteca Horta-Can Mariner. Carrer 
del Vent, 1. A les 19.00 hores.

Podeu enviar propostes a 
distritos@elperiodico.com

Telèfons
Emergències 112
Urgències mèdiques 061
Creu Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra 112

Guàrdia Urbana 092
Policia Nacional 091
Bombers·urgències 080
Inf. ciutadana 012
TMB 93.298.70.00

Inf. Renfe 902.320.320
Rodalies Renfe 900.410.041
Inf. aeroport 902.404.704
Inf. port 93.298.60.00
Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Ràdio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88
Serv. Funer. BCN 902.076.902
Àltima Serv. Funer.  902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124
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