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Tornem-hi, no?... Si per ﬁ podem tenir una Festa
Major normal com les de sempre, si la pandèmia
havia posat el món al revés, ara ens hi posem
nosaltres... Com? Doncs al nostre guarnit, on
veureu un gran prat girat, haureu de mirar bé el
sostre per veure'l bé i amb un arbre com a únic
element central, un arbre que és com el pilar,
l'estructura bàsica dels castells.
Els CVG som festers perquè ens agrada la festa i
perquè creiem en els formats de festa inclusius,
que volen ven lluny el masclisme, l'homofòbia i el
racisme. Creiem en els models par�cipa�us, organitzats per gent del carrer i no per les ins�tucions,
creiem en la festa familiar, en la que les cultures
populars hi �nguin cabuda, i en la que s'ho passin
bé joves, infants i grans.
Per tot això en la nostra programació hi trobareu
piscines infan�ls, tallers, la LaliBeGood, la gimcana,
hi trobareu el concurs de tapes i el de paelles, ball
de Country, hi trobareu es�ls diferents de música la
fusió de la Mabel Flores, el reggaetón feminista en
català de la Cooba, les versions Disney de Préssecs,
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08:00 - Traca d’inici!
08:05 - Inici de Ma�nades
de Festa Major
10:00 - Esmorzar Colles de
Cultura de Gràcia
11:00 - Sor�da del seguici
d’autoritats
13:00 - Arribada de la cercavila
de Festa Major
18:45 - Arribada de la cercavila
de Cultura Popular
23:00 - Concert de Mabel Flores

A Mabel Flores la caracteritza una posada en
escena enèrgica i interac�va, recolzada per unes
lletres fresques, crí�ques i honestes, que es
converteixen en melodies enganxoses.

00:30 - Concert de Auanphor Band

Auanpohr Band porta 27 anys deixant-se la pell i
les cordes vocals als escenaris. Si t'agrada el Rock
& Roll (i si no també) gaudiràs d'una experiència
única amb aquests fanà�cs del Rock.
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els PD's residents de CVG, el folk d'inﬂuències
celtes dels Pony Pisador, versions d'All i Oli, Cable
Obsession i Robin Surf, el millor disco-funk del pla
de Barcelona amb la Golden Beat i Les Que faltaband...
Però clar, tot això té sen�t perquè som els Castellers de la Vila de Gràcia i enguany els castells han
pogut tornar a la normalitat sense restriccions, per
això podrem repe�r els assajos a plaça, el pilar
caminat o la diada castellera amb Xiquets de Reus,
Colla Joves Xiquets de Valls i els Castellers de la Vila
de Gràcia clar... Us hi esperem!
Esperem que gaudiu de la festa, que respecteu els
guarnits, que par�cipeu i gaudiu dels castells i que
xaleu de valent sempre recordant: Només Sí és Sí.
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10:30 - Sor�da Cercavila de Sant Roc
12:30 - Concurs de Tapes
Prèvia Inscripció a info@cvg.cat o a la mateixa o
a la mateixa plaça ﬁns esgotar places disponibles.

17:30 - Berenar Infan�l

Tiquet a 3€, es comprarà el mateix dia a la Plaça
de la Vila ﬁns a ﬁ d'existències. [Hi haurà opció de
berenar sense gluten ni llet]

17:30 - Animació Infan�l amb
Lali BeGood

Viure un concert de Lali BeGood és connectar
amb el nen/a que portes dins i, per suposat, el
que portes de la mà. Energia vital, dancings non
stop, sen�t de l’humor i valors educa�us.

11:00 - Xerrada sobre la creació de
les rajoles hidràuliques
amb el suport de Casa
Vicens
12:00 - Piscines i Jocs d’aigua
(ﬁns a 14 anys)
13:00 - Tast de vermuts de Reus
amb David Bagés
Prèvia Inscripció a info@cvg.cat o a la mateixa o a
la mateixa plaça ﬁns esgotar places disponibles.

18:00 - Lliurament de Premis
23:00 - Las Highlighters PD’s

Escalfeu motors amb les PD's de la colla. Las
Highlighters arriben carregades dels millors èxits i
el millor show. Prepareu el brilli brilli i deixeu-vos
sorprendre pels hits que us faran ballar sense
parar.

00:00 - Concert d’El Pony Pisador

Grup que mescla músiques tradicionals d’arreu del
món amb un es�l viu i desenfadat. El seu bon
humor és contagiós perquè a cada concert passen
coses que ningú esperava.
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12:00 - Piscines i Jocs d’aigua
(ﬁns a 14 anys)
18:00 - Havaneres amb Mar Endins
Tarda Ron Cremat amb els millors clàssics de les
havaneres.

20:00 - Baixada del Pilar Caminat
                       

20:30 - Diada Castellera de
Vígiles de Festa Major
Amb els Castellers de la Vila de Gràcia i els Xicots
de Vilafranca. Us animem a par�cipar de la Diada
Castellera afegint-vos a les pinyes. Us demanem
que us trèieu ulleres, rellotges i polseres i que
man�ngueu els caps avall.

23:30 - Concert de Cable Obsession
Grup de versions jove i enèrgic que no et deixaran
indiferent. Una bona manera de començar la nit a
la Plaça de la Vila.
Amb el bonrollisme de sempre i amb temes 100%
ballables que indueixen a la jarana i la disbauxa,
introdueixen llargues nits de la Festa Major.

23:00 - Concert de Cooba

Nascuda al barri mar�m de Gràcia és una cantant
inﬂuenciada per es�ls musicals pròxims al reggaeton,
el pop urbà i el trap, entre d'altres. Amb lletres
romàn�ques i nostàlgiques i cançons molt melòdiques.

Us animem a par�cipar a l’assaig afegint-vos a les
pinyes. Us demanem que us trèieu ulleres,
rellotges i polseres i que man�ngueu els caps
avall.

00:00 - Concert de Préssecs

Imparables dalt de l’escenari a les nits de festa
més animades i brutals de l’any! Sense límits ni
contemplacions!

23:00 - Concert d’Allioli

10:00 - Inici del Cercavila de
La “Convidada”

12:00 - Piscines i Jocs d’aigua
(ﬁns a 14 anys)
13:00 - Piscines pels més canalles
(de 18 a 99 anys)
18:00 - Diada Castellera de
Festa Major

Amb els Castellers de la Vila de Gràcia, els Xiquets
de Reus i la Colla Joves Xiquets de Valls. Us
animem a par�cipar de la Diada Castellera
afegint-vos a les pinyes. Us demanem que us trèieu
ulleres, rellotges i polseres i que man�ngueu els
caps avall.

23:30 - Concert amb La Golden Beat

Grup de versions disco-funk del barri mari�m de
Gràcia. Les seves versions Disco, Pop i Funk servides
al lluent i encerat dance ﬂoor t'obriran la camisa,
t’esbullaran el cabell.

01:30 - Concert de Les Que
Faltaband

Prèvia Inscripció a info@cvg.cat o a la mateixa o a
la mateixa plaça ﬁns esgotar places disponibles.

19:00 - Assaig a Plaça dels
Castellers de la Vila de
Gràcia
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Els Geganters de Gràcia i una colla convidada
recorren els carrers de la Vila).

10:00 - Inici Cercavila Gegantons
de la Festa Major
12:00 - Concurs de Paelles

19:00 - Assaig a Plaça dels
Castellers de la Vila de Gràcia

Les cançons de Disney i dibuixos animats que tots
hem escoltat ens arriben de la mà de Pressecks.
Temes clàssics transformats en versions ska, reggae o
rumba.

11:00 - Jocs inclusius castellers

01:30 - Concert de Robin Surf

12:30 - Taller familiar: manualitats
per recrear rajoles hidràuliques a
càrrec de Casa Vicens

Us animem a par�cipar a l’assaig afegint-vos a les
pinyes. Us demanem que us trèieu ulleres, rellotges i
polseres i que man�ngueu els caps avall.

divendres 19

Grup de noies del barri marí�m de Gràcia i rodalies
que divergim dels �pics grups de versions: oferim
un espectacle potent i revolucionari combinant la
música i la dansa per visibilitzar el paper de la dona
en el món de la indústria musical.

Sardenya, 549-553, 08024 Barcelona
info.sardenya@holmesplace.es
Tel: (+34) 210 07 66

Tenim un repertori totalment femení per donar a
conèixer i recordar grans dones del món de la
música mentre muntem una festa grossa que et farà
ba- llar com cap altra.
R
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12:00 - Jocs d’aigua
(ﬁns a 14 anys)
14:00 - Dinar Veïnal

Prèvia Inscripció a info@cvg.cat

15:45 - Inici de la Gimcana de la
Festa Major

Més informació a www.festamajordegracia.cat

16:00 - Animació de sobretaula
amb la Portà�l FM
18:30 - Classe oberta de Country
18:15 - Torneig de Fu�s amb
Mikko Jsavikko
Inscripcions al mateix torneig.

21:45 - Arribada Correfoc Infan�l
22:00 - Versots
23:00 - Inici correfoc
00:30 - Final correfoc i
cremada ﬁnal
02:00 - Desguarniment

