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L’arribada de la celebració del Corpus a 
Barcelona obre les portes a una de les 
manifestacions festives més antigues de la 
ciutat, amb segles d’història, que es caracteritza 
pel seu caràcter popular i participatiu.
 
És una oportunitat per gaudir d’un passeig per 
la ciutat i descobrir la màgia dels espais que 
tradicionalment ens conviden a admirar els 
seus patis i claustres guarnits amb motius florals 
i molts colors i a descobrir la peculiaritat de 
l’ou com balla, el símbol que identifica aquesta 
celebració.

Cada any, la incorporació de nous espais a 
la festa posa en relleu el seu caràcter festiu i 
tradicional i és un motiu afegit per animar a tots 
els barcelonins i barcelonines i als visitants de la 
nostra vila a participar-hi.

Aquest any, destaquen les novetats del pati 
del Museu Etnològic de Cultures del Món, situat 
als palaus Nadal i del Marquès de Llió. També 
podreu admirar la creació d’una catifa floral a 
la plaça de la Virreina feta pels Catifaires de 
Gràcia i inspirada en un trencadís d’estil 
gaudinià que es pot trobar a la capella del
 Santíssim Sagrament de l’església de Sant 
Joan de Gràcia.

La processó cívica, que és el seguici popular 
més antic de la ciutat, commemorarà en 
aquesta ocasió els cent anys dels Gegants 
Nsous de la Casa de Caritat o del Corpus i la 
incorporació al recorregut de nous participants, 
els Gegants de Sant Jaume Apòstol.

Us convido a gaudir d’aquesta festa ciutadana 
i a sortir a omplir les places i els carrers de la 
nostra ciutat, 

Ada Colau Ballano
L’alcaldessa de Barcelona
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L’Ajuntament de Barcelona, al costat de la 
Catedral de Barcelona, ja fa molts anys que va 
decidir recuperar per a la ciutadania una de 
les festes més antigues i lluïdes que al llarg de 
la història s’han celebrat a la ciutat: el Corpus. 
I ho ha fet a partir de dos dels aspectes més 
populars i participatius de la festa, que són fruit 
de l’herència col·lectiva dels barcelonins: l’ou 
com balla i la processó.

L’ou com balla, una de les celebracions més 
singulars de Barcelona, ha distingit la diada de 
Corpus des de l’any 1637. El costum consisteix 
a fer ballar un ou als brolladors de claustres, 
patis i jardins, que es guarneixen per a l’ocasió 
amb motius florals i cireres.

La tradició, tan senzilla com misteriosa, desperta 
passions entre els estudiosos, que discuteixen 
encara avui sobre l’origen i el significat de l’ou 
com balla. Per a alguns és una metàfora del cicle 
de la vida i una referència al temps i al moviment 
continu. D’altres el veuen com un simple joc d’en-
treteniment, propi de l’època de l’Edat Mitjana.

 Més enllà de la discussió sobre els orígens, el 
que sí que és cert és que la tradició ha arrelat a 
Catalunya, l’únic lloc del món on actualment es 
fa ballar l’ou. Aquesta celebració ja forma part 
de l’imaginari col·lectiu dels barcelonins i les 
barcelonines, gràcies a la gran base popular en 
què es fonamenta.

 La processó, celebrada a Barcelona des del 
1320, ha tingut una significació molt important 
per a la ciutat i per als ciutadans i les ciuta-
danes. La processó de Corpus va constituir 
durant segles la veritable festa major de la 
ciutat. En el vessant festiu, ha estat l’origen 
de molts balls i elements d’imatgeria festiva: 
els gegants, els capgrossos, el bestiari i altres 
danses i entremesos, que avui dia formen part 
de la cultura tradicional més arrelada.

Des del 1992, l’Ajuntament de Barcelona 
organitza aquest seguici brillant i festiu, 
que s’afegeix a la processó dels fidels, que 
precedeix i que surt després de la missa de 
Corpus seguint la Custòdia amb el Santíssim 
Sagrament al tron del rei Martí. Aquest seguici 
està integrat pels gegants i els nans, l’Àliga, els 
Cavallets Cotoners, el Lleó, la Mulassa, el Bou, 
la Víbria, el Drac, la Tarasca i el Dofí, els balls 
de bastons, el ball de Cercolets, els infants de 
primera comunió, els Castellers de Barcelona, 
la Banda de Música Municipal i diversos grups 
de música tradicional i popular. 

La celebració de Corpus és una tradició viva 
de Barcelona, que s’engalana per participar 
en aquesta manifestació de la rica tradició 
popular de la ciutat. Us animem, doncs, a 
gaudir d’aquesta festivitat històrica i plena de 
simbolisme.

Festivitat 
del Corpus
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Els Gegants del Corpus, o Nous de la Casa de 
Caritat i anomenats Hereu i Borda, tenen el seus 
precedents, segons la crònica del Carnaval de 
Barcelona de l’any 1859, en les figures dels Ge-
gants Vells de la Casa de Caritat, peces propietat 
de la Societat del Born que, a mitjan segle XIX, 
s’encarregava d’organitzar les celebracions del 
Carnestoltes. 

La dissolució de la Societat del Born –el darrer 
terç del segle XIX– va donar lloc al repartiment 
del seu patrimoni entre els socis, de manera que 
els gegants van passar a mans de Joan Riera, 
que els va conservar i va fer participar a festes i 
desfilades. Posteriorment, tant els gegants com 
els capgrossos, com que eren la distracció dels 
orfes, van ser cedits a la Casa de Caritat.

Durant la segona dècada del segle XX, els vells 
gegants, molt deteriorats, van ser desats. Per 
a substituir-los la Diputació de Barcelona, l’any 
1918, va encarregar la construcció d’una nova 
parella de gegants tot respectant l’estètica i la 
figuració de la vella. Així van néixer els Gegants 
Nous de la Casa de Caritat o del Corpus de 
Barcelona.
 
Els nous gegants van continuar sent el gaudi 
dels nens i nenes orfes i van incrementar la seva 

participació en diferents processons de Corpus 
Christi i, també, a la Cavalcada dels Tres Tombs 
i a moltes festes dels barris de Ciutat Vella, com 
ara la Ribera, el Poble-sec, el Raval o la Catedral.

Malauradament, durant la dècada dels anys 
seixanta del segle passat, els Gegants Nous 
de la Casa de Caritat van anar reduint progres-
sivament les seves actuacions fins que, amb la 
desaparició de la institució benèfica, els Gegants 
Nous van ser desats juntament amb els Gegants 
Vells, circumstància que va suposar un llarg pe-
ríode d’inactivitat i d’oblit de les dues parelles.

 
L’any 1987 la Diputació de Barcelona va enca-
rregar a l’artesà Domènec Umbert la restau-
ració de les dues parelles i va cedir el Gegants 
Nous al Districte de Ciutat Vella. L’Ajuntament, 
per donar continuïtat a les activitats de les 
figures, va arribar a un acord amb la Coordina-
dora de Colles de Gegants i Bestiari de Ciutat 
Vella, l’actual Federació d’Entitats de Cultura 
Popular i Tradicional de Barcelona Vella. Amb 
l’acord, els Gegants Nous de la Casa de Cari-
tat van tornar a sortir per les festes de la Mercè 
i per les de Santa Eulàlia i a la processó del 
Corpus Christi; d’aquesta manera, van tornar a 
ser coneguts com els Gegants del Corpus de 
Barcelona.

Commemoració dels cent anys 
dels Gegants Nous de la Casa de Caritat 
o del Corpus de Barcelona

G440495
Resaltado
els
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Itinerari de portes 
obertes i l’ou com balla

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Pl. de Sant Jaume, 1     
Portes obertes. 
Horari: dijous, 31 de maig, de 10.00 a 20.00 h.
Exposició del Seguici Popular de
Barcelona: gegants i bestiari. “Cent anys 
dels Gegants Nous de la Casa de Caritat o 
del Corpus de Barcelona” 
(accés pe l carrer de la Font de Sant Miquel)
Horari: dijous, 31 de maig, divendres, 1 de 
juny, i dissabte, 2 de juny, de 10.00 a 20.00 h; 
diumenge, 3 de juny, de 10.00 a 14.00 h.

ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ, 
PALAU DEL LLOCTINENT 

C. dels Comtes, 2   
L’ou com balla. 
Horari: de dijous, 31 de maig, a diumenge, 
3 de juny, de 10.00 a 19.00 h.

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE 
BARCELONA, CASA DE L’ARDIACA

C. de Santa Llúcia, 1   
L’ou com balla. 
Horari: dijous, 31 de maig, i dissabte, 
2 de juny, de 10.00 a 20.00 h; divendres, 
1 de juny, de 9.00 a 20.45 h.
Portes obertes a l’exposició “L’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona. 
Cent anys al servei del patrimoni, 
la informació, la recerca i la cultura”
Horari: dijous, 31 de maig, i dissabte, 
2 de juny, de 10.00 a 20.00 h; 
divendres, 1 de juny, de 9.00 a 20.45 h.

ATENEU BARCELONÈS

C. de la Canuda, 6    
Jardí de l’Ateneu Barcelonès 

L’ou com balla. Portes obertes. 
Horari: dijous, 31 de maig, d’11.00 a 
20.00 h.

CAPITANIA GENERAL DE 
BARCELONA

Seu de la Prefectura de la Inspecció 
General de l’Exèrcit
Pg. de Colom, 14  
L’ou com balla, al claustre.
Horari: dijous, 31 de maig, i divendres, 
1 de juny, de 16.00 a 20.00 h.
Dissabte, 2 de juny, i diumenge, 3 de juny, 
de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 20.00 h.

CENTRE CÍVIC CAN DEU

Pl. de la Concòrdia, 13      
(accés pel carrer de Vilamur)
L’ou com balla. 
Horari: dijous, 31 de maig, de 9.00 a 22.00 h.

G440495
Resaltado
pel



6

CONSELL DE GARANTIES 
ESTATUTÀRIES, PALAU CENTELLES

Baixada de Sant Miquel, 8    
Portes obertes. 
Horari: divendres, 1 de juny, de 10.00 a 
20.00 h.

JARDÍ INTERIOR CARRER 
D’ELISABETS

  
C. d’Elisabets, 8-10 (també accés per 
Montalegre, 4)   
L’ou com balla. 
Horari: dijous, 31 de maig, de 12.00 a 19.00 
h (a partir de les 12.00 h celebració amb 
alumnes de l’escola Labouré).

JARDINS RUBIÓ I LLUCH  

C. de l’Hospital, 56 (també entrada pel 
carrer del Carme).   
L’ou com balla.
Horari:  divendres, 31 maig, inauguració a 
les 13.00 h, i de 16.00 a 18.00 h; divendres, 
1 de juny, i dissabte, 2 de juny, d’11.00 a 
13.00 h i de 16.00 a 18.00 h; diumenge, 
3 de juny, d’11.00 a 13.00 h.

LA CASA DELS ENTREMESOS 

Pl. de les Beates, 2     
Portes obertes. Catifa de flors al pati de La 
Casa: “Cent anys dels Gegants Nous de la 
Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona”. 
Horari: dijous, 31 de maig, de 10.00 
a 20.00 h; divendres, 1 de juny, i dissabte, 
2 de juny, de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h; 
i diumenge, 3 de juny, d’11.00 a 14.00 h.
Exposicions permanents i temporals: 
“Imatgeria festiva de Barcelona Vella: 
gegants, nans i bestiari”
“Titelles tradicionals catalans, titelles 
tradicionals dels segles XVIII–XXI”
“La festa viscuda. Sant Roc 1884-1983”. 
(Projecte “4 ¼” Premi Ciutat de Barcelona 
2017) Organitza: Associació de Festes de 

la Plaça Nova”
“450 anys de la Mulassa de Barcelona”. 
Ho organitza: Associació d’Amics dels 
Gegants del Pi
Titelles tradicionals
Obra: En Patufet, a càrrec de la Companyia 
Sebastià Vergés
Horari: dissabte, 2 de juny, a les 11.30 h.
Visites teatralitzades. 
Horari: diumenge, 3 de juny, sessions a les 
11.15 h i a les 12.15 h.

LA CATEDRAL DE BARCELONA

L’ou com balla, al claustre.   
Horari: dimecres, 30 de maig, de 17.00 a 
19.30 h; dijous, 31 de maig, i divendres, 1 de 
juny, de 8.30 a 19.30 h; dissabte, 2 de juny, 
de 8.30 a 20.00 h; i diumenge, 3 de juny, de 
8.30 a 13.00 h.

MUSEU ETNOLÒGIC I 
DE CULTURES DEL MÓN

 
C. de Montcada, 12-14    
Guarniment floral al pati.
Portes obertes a l’exposició temporal 
“Catazònia: Els caputxins catalans a 
l’Amazònia”
Horari: dijous, 31 de maig, de 10.00 a 21.00 h: 
divendres, 1 de juny, i dissabte, 2 de juny, de 
10.00 a 19.00 h; diumenge, 3 de juny, 
de 10.00 a 20.00 h.
Presentació del llibre Santa Eulàlia, 
patrona de Barcelona. 
Horari: dijous, 31 de maig a les 19.00 h.

MUSEU FREDERIC MARÈS

Pl. de Sant Iu, 5    
L’ou com balla. Pati.
Horari: de dijous, 31 de maig, a diumenge, 
3 de juny, de 10.00 a 22.00 h.
Portes obertes al museu i a l’exposició 
permanent “70 anys del Museu 
Frederic Marès”.
Horari: dijous, 31 de maig, de 10.00 a 19.00 h.

Administrador
Ressaltat
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MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

L’ou com balla, al jardí del Museu.
Av. de les Drassanes, s/n    
Horari: dijous, 31 de maig, i divendres, 
1 de juny, de 10.00 a 20.00 h. 

PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA 
CONCEPCIÓ 

C. Roger de Llúria, 70   
L’ou com balla, al claustre.
Horari: de dijous, 31 de maig, a dijous, 
7 de juny (ambdós inclosos), de 8.00 
a 13.00 h i de 17.00 a 21.00 h. Excepte 
dijous, 31 de maig, i diumenge, 3 de juny, 
que romandrà obert de 8.00 a 21.00 h 
ininterrompudament.

PARRÒQUIA DE SANT JERONI 
DE MONTBAU

Pl. de Mossèn Ferran Palau, 2   
L’ou com balla. 
Horari: dijous, 31 de maig, i diumenge, 
3 de juny, de 10.00 a 14.00 h.

PARRÒQUIA DE SANTA ANNA

C. de Santa Anna, 29   
L’ou com balla. Portes obertes.
Horari: dijous, 31 de maig, de 10.00 a 20.00 h, 
i de divendres, 1 de juny, a diumenge, 
3 de juny, de 10.00 a 18.00 h.

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA 
DEL REMEI

Pl. de la Concòrdia, 1   
Catifa de Corpus. 
Horari: diumenge, 3 de juny,
 de 12.00 a 18.00 h.
Processó.
Horari: diumenge, 3 de juny, a les 18.00 h.
Concert d’orgue de Corpus.
Horari: diumenge, 10 de juny, a les 18.00 h.

PLAÇA DE
LA VIRREINA

 Catifa floral.
Els Catifaires de Gràcia crearan una catifa 
floral de 4 x 5,3 m inspirada en un trencadís 
d’estil gaudinià que es pot trobar dins de la 
capella del Santíssim Sagrament a l’església 
de Sant Joan de Gràcia de la plaça de la 
Virreina.
Horari:  diumenge, 3 de juny, inici de la 
confecció a les 9.00 h i finalització a les 
19.00 h, amb la desfeta de la catifa amb 
el ball d’una colla de cultura popular.

REIAL ACADÈMIA DE BONES
LLETRES 

C. del Bisbe Caçador, 3
L’ou com balla. Portes obertes. 
Horari: dijous, 31 de maig, de 10.00 a 20.00 h; 
divendres, 1 de juny, i dissabte, 2 de juny, de 
10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h.

REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA 
DE PEDRALBES

Baixada del Monestir, 9   
Portes obertes. L’ou com balla.
Horari: dijous, 31 de maig, de 10.00 a 16.30 h, 
i diumenge, 3 de juny (primer diumenge de 
mes), de 10.00 a 19.30 h.
L’ou com balla (es paga l’entrada general 
del monestir, 3 €).
Horari: divendres, 1 de juny, de 10.00 a 16.30 h; 
dissabte, 2 de juny, de 10.00 a 18.30 h. 
Visita guiada “Història i Art”:  diumenge, 
3 de juny, d’11.30 a 12.30 h en castellà; de 
12.30 a 13.30 h en català. 

TALLER ESCOLA SANT CAMIL 

Jardins de la Casa de Repòs de Sant Camil 
Accés: carrer de Sales i Ferré, 60     
L’ou com balla.
Horari: dijous, 31 de maig, i divendres, 
1 de juny, de 10.00 a 17.00 h.
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Nota adhesiva
En aquesta pàgina faltarà el titular (mantenim el de l'any passat). La llegenda del plànol és la mateixa de l'any passat amb uns canvis:A la primera part:- Eliminem el número 5 (centre d'artesania de Catalunya).- Renumerem tots els números següents (6, 7, 8...).Al mapa:- Repetim els dos punts anteriors.A '...i més enllà': - El·liminem el Col·legi Escolàpies Llúria.- Afegim (per ordre alfabètic): MUSEU ETNOLÒGIC I DE LES CULTURESC. de Montcada, 12-14PLAÇA DE LA VIRREINAPça. de la Virreina
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31 de maig
Ajuntament de Barcelona. 
Horari: De 10.00 a 20.00 h
Jornada de portes obertes. Actuació 
musical al Saló de Cent. Exposició del 
Seguici Popular de Barcelona: gegants  i 
bestiari. “Cent anys dels Gegants Nous de la 
Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona” 
(accés pel carrer de la Font de Sant Miquel)

18.00 h, pl. de Sant Jaume
Ballada de sardanes. Cobla de Sant Jordi, 
Ciutat de Barcelona

Jornada de portes obertes
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 
Casa de l’Ardiaca, de 10.00 a 20.00 h
Ateneu Barcelonès, d’11.00 a 20.00 h
La Casa dels Entremesos, de 10.00 a 20.00 h
Museu Etnològic de Cultures del Món, 
de 10.00 a 21.00 h
Museu Frederic Marès, de 10.00 a 19.00 h
Parròquia de Santa Anna, de 10.00 a 20.00 h
Reial Acadèmia de Bones Lletres, 
de 10.00 a 20.00 h
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, 
de 10.00 a 16.30 h

L’ou com balla als brolladors 
Arxiu de la Corona d’Aragó, Palau del 
Lloctinent, de 10.00 a 19.00 h
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 
Casa de l’Ardiaca, de 10.00 a 20.00 h
Ateneu Barcelonès, d’11.00 a 20.00 h
Capitania General de Barcelona, de 16.00 
a 20.00 h
Centre Cívic de Can Deu, de 9.00 a 22.00 h
Jardí interior del carrer d’Elisabets, 
de 12.00 a 19.00 h
Jardins de Rubió i Lluch, inauguració 
a les 13.00 h, i de 16.00 a 18.00 h

La Catedral, de 8.30 a 19.30 h
Museu Frederic Marès, de 10.00 a 22.00 h
Museu Marítim de Barcelona, de 10.00 a 
20.00 h
Parròquia de la Puríssima Concepció, 
de 8.00 a 21.00 h
Parròquia de Sant Jeroni de Montbau, 
de 10.00 a 14.00 h
Parròquia de Santa Anna, de 10.00 a 20.00 h
Reial Acadèmia de Bones Lletres, 
de 10.00 a 20.00 h
Reial Monestir de Santa Maria Pedralbes, de 
10.00 a 16.30 h
Taller Escola Sant Camil, de 10.00 a 17.00 h

Exposició “L’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona. Cent anys al servei del patrimoni, 
la informació, la recerca i la cultura”, a l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona, Casa de 
l’Ardiaca, de 10.00 a 20.00 h

Exposició “Catazònia: Els caputxins catalans 
a l’Amazònia” , al Museu Etnològic de Cultures 
del Món, de 10.00 a 21.00 h

Exposició “70 anys del Museu Frederic 
Marès”, al Museu Frederic Marès, de 10.00 a 

19.00 h

Programa d’actes

Administrador
Ressaltat
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1 de juny
Jornada de portes obertes
Consell de Garanties Estatutàries, Palau 
Centelles, de 10.00 a 20.00 h
La Casa dels Entremesos, de 10.00 a 13.00 h i 
de 16.00 a 19.00 h
Reial Acadèmia de Bones Lletres, de 10.00 a 
14.00 h i de 16.00 a 20.00 h

L’ou com balla als brolladors
Arxiu de la Corona d’Aragó, Palau del 
Lloctinent, de 10.00 a 19.00 h
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 
Casa de l’Ardiaca, de 9.00 a 20.45 h
Capitania General de Barcelona, 
de 16.00 a 20.00 h
Jardins de Rubió i Lluch, d’11.00 a 13.00 h i de 
16.00 a 18.00 h
La Catedral, de 8.30 a 19.30 h
Museu Frederic Marès, de 10.00 a 22.00 h
Museu Marítim de Barcelona, de 10.00 a 
20.00 h
Parròquia de la Puríssima Concepció, 
de 8.00 a 13.00 h i de 17.00 a 21.00 h
Parròquia de Santa Anna, de 10.00 a 18.00 h
Reial Acadèmia de Bones Lletres, de 10.00 a 
14.00 h i de 16.00 a 20.00 h
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, 
de 10.00 a 16.30 h. Entrada de pagament
Taller Escola Sant Camil, de 10.00 a 17.00 h

 

Exposició del Seguici Popular de 
Barcelona: gegants i bestiari. “Cent anys 
dels Gegants Nous de la Casa de Caritat 
o del Corpus de Barcelona” 
Ajuntament de Barcelona (accés pel carrer 
de la Font de Sant Miquel) de 10.00 
a 20.00 h

Exposició “L’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona. Cent anys al servei del patrimoni, 
la informació, la recerca i la cultura”, a l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona, Casa de 
l’Ardiaca, de 9.00 a 20.45 h

Exposició “Catazònia: Els caputxins catalans 
a l’Amazònia”, al Museu Etnològic de Cultures 
del Món, de 10.00 a 19.00 h

2 de juny
Exposició del Seguici Popular de 
Barcelona: gegants i bestiari. “Cent anys 
dels Gegants Nous de la Casa de Caritat 
o del Corpus de Barcelona” 
Ajuntament de Barcelona (accés pel carrer 
de la Font de Sant Miquel) de 10.00 a 20.00 h
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Jornada de portes obertes
La Casa dels Entremesos, de 10.00 
a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h
Reial Acadèmia de Bones Lletres, de 10.00 a 
14.00 h i de 16.00 a 20.00 h

L’ou com balla als brolladors
Arxiu de la Corona d’Aragó, Palau 
del Lloctinent, de 10.00 a 19.00 h
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Casa 
de l’Ardiaca, de 10.00 a 20.00 h
Capitania General de Barcelona, de 10.00 a 
13.00 h i de 16.00 a 20.00 h
Jardins de Rubió i Lluch, d’11.00 a 13.00 h i de 
16.00 a 18.00 h
La Catedral, de 8.30 a 20.00 h
Museu Frederic Marès, de 10.00 a 22.00 h
Parròquia de la Puríssima Concepció, 
de 8.00 a 13.00 h i de 17.00 a 21.00 h
Parròquia de Santa Anna, de 10.00 a 18.00 h
Reial Acadèmia de Bones Lletres, 
de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h
Reial Monestir de Santa Maria 
de Pedralbes, de 10.00 a 18.30 h. 
Entrada de pagament

Exposició “L’Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona. Cent anys al servei del 
patrimoni, la informació, la recerca i la cultura”, 
a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 
Casa de l’Ardiaca, de 10.00 a 20.00 h

Exposició “Catazònia: Els caputxins 
catalans a l’Amazònia”, al Museu Etnològic de 
Cultures del Món, de 10.00 a 19.00 h

Titelles tradicionals
Obra: En Patufet, a càrrec de la Companyia 
Sebastià Vergés, a la Casa del Entremesos, 
a les 11.30 h

3 de juny
Catifa de Corpus a la parròquia de Santa 
Maria del Remei, de 12.00 a 18.00 h

Jornada de portes obertes
La Casa dels Entremesos, d’11.00 a 14.00 h

L’ou com balla als brolladors
Arxiu de la Corona d’Aragó, Palau del 
Lloctinent, de 10.00 a 19.00 h
Capitania General de Barcelona, de 10.00 a 
13.00 h i de 16.00 a 20.00 h
Jardí interior del carrer d’Elisabets, d’11.00 a 
13.00 h
Jardins de Rubió i Lluch, d’11.00 a 13.00 h
La Catedral, de 8.30 a 13.00 h
Museu Frederic Marès, de 10.00 a 22.00 h
Parròquia de la Puríssima Concepció, 
de 8.00 a 21.00 h
Parròquia de Sant Jeroni de Montbau, 
de 10.00 a 14.00 h
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Parròquia de Santa Anna, de 10.00 a 18.00 h
Reial Monestir de Santa Maria de 
Pedralbes, de 10.00 a 19.30 h. 
Entrada de pagament

Creació per part dels Catifaires de Gràcia 
d’una catifa floral de 4 x 5,3 m inspirada en 
un trencadís d’estil gaudinià que es pot trobar 
dins de la capella del Santíssim Sagrament a 
l’església de Sant Joan de Gràcia, a la plaça de 
la Virreina. Inici de la confecció a les 9.00 h, fi-
nalització a les 19.00 h amb desfeta de la catifa 
amb el ball d’una colla de cultura popular.

Exposició del Seguici Popular de 
Barcelona: gegants i bestiari. “Cent anys 
dels Gegants Nous de la Casa de Caritat 
o del Corpus de Barcelona” 
Ajuntament de Barcelona (accés pel carrer de 
la Font de Sant Miquel) de 10.00 
a 14.00 h

Exposició “Catazònia: Els caputxins catalans 
a l’Amazònia”, al Museu Etnològic de Cultures 
del Món, de 10.00 a 20.00 h

Visites guiades al Monestir de Pedralbes
Història i Art: “Monestir de Pedralbes: història 
i art”. Horari: 11.30-12.30 h en castellà i 12.30-
13.30 h en català. (Activitat de pagament: 3 €.)

Visites teatralitzades a la Casa dels Entreme-
sos, sessions a les 11.15 h i a les 12.15 h

Missa de Corpus Christi
18.30 h: pla de la Seu

Actuacions de la Moixiganga de Barcelona, 
els Falcons de Barcelona i ball dels Gegants 
Nous de la Casa de Caritat o del Corpus de 
Barcelona
18.30 h plaça de Sant Jaume 

Sortida de l’Ajuntament del Seguici Popular 
de Barcelona (gegants, bestiari i balls)
19.00 h 

Processó festiva
Recorregut: plaça de Sant Jaume, carrer del 
Bisbe i plaça Nova
(parada del seguici popular fins a la sortida del 
seguici eclesiàstic)
19.15 h

Processó de Corpus Christi
Recorregut: avinguda de la Catedral, plaça 
Nova, carrer dels Arcs, Portal de l’Àngel, carrer 
Comtal, Via Laietana, carrer de Joaquim Pou i 
avinguda de la Catedral
19.45 h: av. Catedral

Així mateix:
Ou com balla al claustre de la Catedral de 
Barcelona, dimecres, 30 de maig, de 17.00 a 
19.30 h

Ou com balla a parròquia de la Puríssima Con-
cepció fins dijous, 7 de juny, de 8.00 a 13.00 h i 
de 17.00 a 21.00 h

Concert d’orgue de Corpus a la parròquia de 
Santa Maria del Remei, diumenge, 10 de juny, 
a les 18.00 h
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Processó de Corpus Christi 2018
Ordre del Seguici

Coronela de Barcelona, Cavallets Cotoners de Barcelona, cobla de Tres Quartans 
dels Cavallets Cotoners, Penó de Santa Eulàlia, Escorta dels Trabucaires Perot Ro-
caguinarda, Àliga de la Ciutat de Barcelona, Ministrers de la Ciutat, Lleó de Barcelona, 
Capgrossos Macers de la Ciutat, Gegants de la Ciutat, cobla de flabiolaires Els Perdi-
gots, ball de Cercolets amb els seus músics, Mulassa de Barcelona, Ministrers de la 
Vila Nova, Bou de Barcelona, penó del Pi, Gegants Petits Antics del Pi, Gegants Grans 
del Pi, Grallers del Pi, ball de bastons de l’ECD amb els seus músics, Drac de la Ciutat 
Vella de Barcelona, Ministrers Els Espremulls, Víbria de Barcelona, Nan Cu-cut de la 
Plaça Nova, Gegants de Sant Roc (o Centenaris) de la Plaça Nova, Grallers La Pessi-
golla de la Plaça Nova, Tarasca de Barcelona, Grallers Quatre Vents, Gegants Nous 
de la Casa de Caritat o del Corpus, ball de bastons del Seguici amb els seus músics, 
Dofí de Barcelona, Grallers del Casc Antic, Penó de Santa Maria del Mar, Gegants de 
Santa Maria del Mar, Gegants de Sant Jaume Apòstol, Falcons de Barcelona, Moixi-
ganga de Barcelona i Trampes de la Ciutat, Guàrdia Urbana de gala a peu, macer de 
la Catedral i creu processional de la Catedral, gonfanons basilicals (Catedral i Santa 
Maria del Pi), banda de música de l’Escola Pare Manyanet, germandats i confraries 
de l’Arxidiòcesi de Barcelona, infants de primera comunió, Cavallers de l’Orde Cons-
tantiniana de Sant Jordi, Cavallers de l’Orde de la Creu de Malta, Cavallers de l’Orde 
del Sant Sepulcre de Jerusalem, seminaristes, clergat, custòdia amb el Santíssim Sa-
grament sobre el tron del rei Martí i sota tàlem, autoritats, Banda Municipal de Barce-
lona, fidels.
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G440495
Línea

G440495
Nota adhesiva
El·liminem

G440495
Nota adhesiva
En aquesta pàgina segurament el·liminarem dos logos i n'afegirem dos de nous. Estan fent un recull de tots els logos actualitzats, per si hi ha algun canvi. Us he tatxat el que sé segur que el·liminem.

G440495
Rectángulo

G440495
Rectángulo

G440495
Nota adhesiva
Ha saltat una línia i es talla per l'esquerra

G440495
Nota adhesiva
Ha saltat una línia




