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1- LA FESTA DEL RETORN A LA NORMALITAT
Després de dos edicions on la Festa Major de Gràcia s’ha vist afectada en la seva essència
popular degut a les restriccions sanitàries a causa de la pandèmia del covid-19, el principal
titular d’enguany és que la festa torna a la normalitat. No hi haurà cap tipus de restricció i
els veïns i veïnes de la Vila de Gràcia han pogut reunir-se durant l’any per poder realitzar
els seus espectaculars guarnits com un any normal.
1.1. Espais guarnits, l’essència de la festa.
Enguany hi haurà 23 espais guarnits per comissions de festes. Celebrem el retorn de
la comissió del carrer de La Perla i lamentem que la comissió de Maspons no hagi
pogut aguantar l’embat de la pandèmia. Esperem recuperar-lo a la família festera
ben aviat.
A continuació, citem els carrers i places decorats per comissions de veïns i veïnes
de manera totalment altruista i desinteressada i les temàtiques dels guarnits
d’enguany:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Berga: L’Horta de Berga.
Ciudad Real: Ales de Llibertat.
Fraternitat de Baix: La Caputxeta Vermella.
Fraternitat de Dalt: La Fraternèsia.
Jesús: Estival de Nadal.
Joan Blanques de Baix: Tinta i Grafit.
Joan Blanques de Baix de Tot: New York, New York!
La Perla: La Perla en construcció.
Llibertat: Vikings.
Lluís Vives: Snoopy.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mozart: Estudis Mozart – Darrere de la càmera.
Perill: Bugaderia Perill.
Plaça del Poble Gitano: L’espai imaginat.
Plaça de la Vila: CAmP per avall.
Plaça del Nord: Jardí Zen del Nord.
Plaça Rovira i Trias: La vida torna a Rovira.
Placeta de Sant Miquel i Rodalies: Salvem els ossos polars.
Progrés: Progrés Park.
Povidència_ La Casa Providència.
Puigmartí: El dia dels Morts.
Tordera: Orient.
Travessia de Sant Antoni: Travelsia de Sant Antoni.
Verdi: El Quixot.

A més a més d’aquestes comissions de festa, la Fundació Festa Major de Gràcia
coordina i programa dos espais centrals de festa:
✓ Plaça Joanic: Durant Festa Major aquest espai es converteix en l’espai de les Arts
Escèniques. Aquesta plaça s’omple de disciplines com ara la dansa tradicional, la
dansa contemporània, danses del món, dansa swing, teatre, màgia, poesia i circ. Hi
ha un ampli ventall de propostes relacionades amb les arts escèniques de les que
destaquem la jornada intensiva amb l’Esbart Vila de Gràcia el dia 19 d’agost, el
concert/espectacle The Golden Swing Era que repassa l’evolució dels gèneres de
swing i jazz des dels anys 20 del segle XX fins a l’actualitat i que es realitzarà diumenge
21 d’agost a les 22:30h.
✓ Plaça Manuel Torrente: Espai Gastronòmic Tasta Gràcia. Aquest espai és organitzat
per l’entitat El Cargol Graciós i serà un espai tranquil i de baixa intensitat on
desenvolupar activitats gastronòmiques en un ambient festiu.
1.2. Balcons, portalades i comerços guarnits.
El guarnit és el tret distintiu i l’essència de la nostra festa. Per aquest motiu, veïns,
veïnes i comerciants es sumen a la festa portant el guarnit de la festa major fins a
casa seva, fins al seu balcó o el seu aparador. Enguany, hi haurà 45 obres realitzades
per veïnat i comerciants de la Vila que sortiran referenciats al programa oficial de la
Festa Major de Gràcia.
1.3. La festa en xifres:
Enguany la Festa Major de Gràcia torna a recuperar la vitalitat a la que ens tenia
acostumats en temps prepandèmics. Enguany, la festa es tradueix en les següents
xifres:
•
•

23 comissions de veïns i veïnes que decoren els seus trams.
8 espais de festa: Plaça Joanic (Plaça de les Arts Escèniques), Plaça de les
Dones del 36, Plaça Manuel Torrente (Tasta Gràcia), Plaça del Sol (Plaça del
Folk), Espai Bailèn, Passeig de Sant Joan, La Biblioteca va de Festa i l’Ateneu
de Fabricació.
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•

3 fires: la d’atraccions als Jardinets de Gràcia i 2 d’artesania a la Plaça del
Diamant i Plaça Virreina.
• 1 punt lila i contra les agressions LGTBIfòbiques a la Plaça Revolució.
• Dins les comissions de festes, s’ofereix a la ciutadania 623 activitats culturals
totalment de franc que es poden dividir en les següents categories:
✓ 129 actes infantils.
✓ 196 concerts i vermuts musicals.
✓ 252 actes de cohesió veïnal.
✓ 46 actes de cultura tradicional
• Si als actes realitzat per les comissions que hem citat anteriorment hi
sumem els actes oficials i les activitats als espais de festa gestionats a les
places arribem a la xifra de més 900 activitats lúdiques, culturals i veïnals
totalment gratuïtes repartides en tots els espais de festa i durant els 7 dies
que dura la Festa Major.

2. LA FESTA MÉS SOCIAL I INCLUSIVA
La Festa Major de Gràcia és una festa que fa bandera dels seus valors i els defensa com a
senya d’identitat de la Vila. La Festa Major de Gràcia és cohesió social, veïnat, voluntariat,
tradició, un projecte intergeneracional, acollidor i espai d’integració. És creativitat, art,
reciclatge i treball cooperatiu. Aquests són alguns dels valors i adjectius que ens han
caracteritzat al llarg de més de 200 anys d’història festiva. No obstant, som una festa
arrelada a la tradició però amb una mirada al present que vol ser més social i inclusiva
perquè tothom la pugui gaudir lliurement.
2.1. Programacions inclusives i transversal.
Enguany, des de Fundació Festa Major de Gràcia hem fomentat i ajudat a les
comissions a realitzar programacions inclusives.
A través d’una dotació
pressupostària extraordinària hem aconseguit ajudar a aquelles comissions que han
volgut realitzar programacions que girin a l’entorn de:
✓ El Feminisme.
✓ La erradicació dels rols de gènere.
✓ La inclusió de persones amb capacitats diverses.
✓ La visibilització del col·lectiu LGTBIQ+
✓ L’antiracisme.
✓ L’ecologia.
L’acollida per part de les comissions ha estat molt positiva i pels escenaris de la
Festa Major de Gràcia es podran trobar conta-contes sensorials per a infants amb
problemes de visió, concerts amb grups amb dones bateria i homes solistes, jocs de
sensibilització en la discriminació racial, o grups d’havaneres formats íntegrament
per dones.
2.2. Punt lila contra les agressions masclistes i LGTBIfòbiques.
La defensa de la festa com un espai de convivència i llibertat segueix sent cabdal per
a la Fundació Festa Major de Gràcia. Per aquest motiu i conjuntament amb el
Districte de Gràcia continuem amb la política de tolerància 0 a qualsevol tipus
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d’agressió masclista iniciada l’any 2018. Enguany, per primer cop també afegirem la
campanya en contra de les agressions LGTBIfòbiques, amb un espai compartit al
punt lila on poder rebre assessorament en cas d’agressions homòfobes.
Per aquest motiu, cada nit de festa major hi haurà una parella d’informadores
ambulant i un punt lila d’assessorament i denúncia a la Plaça de la Revolució.
L’horari d’atenció d’aquest punt serà:
o
o
o
o

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

2.3. Projecte WHERIS-audiodescripció.
En sintonia amb la voluntat de ser una festa oberta a la ciutadania i pensada per al
gaudi de tots i totes les visitants, enguany el programa de la Festa Major de Gràcia
tornarà a tenir la seva versió auditiva.
Dins del programa es trobarà un codi QR que al escanejar et descarregarà el
programa complet al telèfon mòbil en versió parlada. A més a més, hi haurà una
àudiodescripció del guarnit de tots els carrers i places. D’aquesta manera, les
persones invidents o amb visió reduïda podran gaudir de la programació i de
l’explicació dels decorats de la festa.
2.4. Visites guiades per la festa a col·lectius diversos.
La Festa Major de Gràcia és un espai d’inclusió i està pensada per al gaudi de tota la
ciutadania. Per aquest motiu, juntament amb l’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat enguany s’oferiran dues visites guiades totalment gratuïtes:
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✓ Dimarts dia 16/8 a les 10:30h Visita audiodescrita per alguns carrers
guarnits per a persones amb discapacitat visual sortint de la Plaça de la Vila,
davant la torre del rellotge. Requereix inscripció prèvia a subtil@subtil.cat
(places limitades atorgades per ordre d'inscripció).
✓ Dijous dia 18/8 0h Visita cognitivament accessible a les festes de Gràcia
Punt de trobada: La Plaça de la Vila, davant la torre del rellotge.
Visita adreçada a tothom amb especial sensibilitat envers les persones amb
autisme. S'oferirà un document d'anticipació amb imatges i pictogrames.
Activitat que requereix inscripció prèvia a lleure.aprenem@gmail.com
(places limitades atorgades per ordre d'inscripció).

2.5. La Festa Major de Gràcia, s’obre als refugiats.
La Festa Major de Gràcia és espai de tradició però no renúncia al present. Conscients
dels difícils moments que està travessant el planeta i l’augment de persones
nouvingudes a la ciutat que han fugit de diverses zones en conflicte la Fundació
Festa Major de Gràcia s’ha sumat al projecte “Barcelona t’acull”.
Durant els dies 17 i 18 d’agost, festers i festeres de la Fundació Festa Major de Gràcia
i Castellers de la Vila de Gràcia rebran a centenars de nens i nenes que han arribat
en els darrers mesos a la ciutat per tal d’explicar-los les tradicions i festes catalanes
i proposar-los els espais que ofereix la cultura popular com una possibilitat
d’arrelament a aquesta Vila que els acull amb els braços oberts. En total s’atendrà a
més de 180 infants refugiats durant la Festa Major de Gràcia.
2.6. Col·laboració amb entitats inclusives en la elaboració del guarnit.
La Fundació Festa Major de Gràcia i les comissions de festes que la conformen
s’autodefineixen com espais veïnals oberts a tot tipus de ciutadania i a tot tipus de
perfil. Enguany, les comissions han treballat amb usuaris i usuàries de les següents
entitats del tercer sector:
✓ Ludalia: Entitat que treballa amb persones amb problemes de salut mental
que els ofereix diferents possibilitats d’esbarjo i de lleure on integrar-se
amb la resta de societat.
✓ Servei Prelaboral d'ATRA: Situats al carrer Tordera treballen per la inserció
social i laboral de persones amb problemes de salut mental.
✓ Eneida: Situats al carrer Venus, realitzen activitats eductives i teràpies
ocupacionals per a joves i adults amb discapacitat intel·lectual.
✓ Joia: Des del Camp d'en Grassot treballen per a la inserció plena a la
societat (a nivell laboral, d'oci o associacionisme) de persones amb
problemes de salut mental.

3. LA FESTA AMB COMPROMÍS SOCIAL:
3.1. Llibretes Solidàries.
Normalment les persones amb salut mental són les que es beneficien de la
solidaritat dels altres. El programa Acció Solidària vol donar la volta a aquest fet i
per això els i les usuàries elaboren i enquadernen llibretes amb teles africanes per
vendre-les i poder ajudar a projectes socials, inclusius i sense ànim de lucre amb els
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que vulguin col·laborar. Aquest projecte emancipa a les persones amb problemes
mentals i les reconeix com ciutadanes compromeses amb el seu entorn. Podreu
adquirir aquestes llibretes a totes les barres de les comissions de festes i tot el
recaptat es donarà íntegrament al projecte d’Acció Solidària.

3.2. Receptari del Rebost Solidari.
El Rebost Solidari és una entitat social gracienca que setmanalment atén a centenars
de famílies en risc d’exclusió social amb lots d’aliments preparats pels i les
voluntàries de l’entitat. La crisi generada per l’arribada del covid-19 va duplicar el
nombre d’usuaris d’aquest servei en qüestió de mesos però la guerra d’Ucraïna i la
inflació ha fet que aquestes xifres segueixin pujant tot i sortir de la pandèmia.
Els i les usuaris han recompilat les receptes que més els agraden en una publicació
que en fa recull. Els beneficis de la veda d’aquest producte aniran íntegrament al
Rebost Solidari i es podrà adquirir a la seu de la Fundació Festa Major de Gràcia
(c/Alzina, 9) durant tots els dies de la festa de 10h a 20:30h.
3.3. Jornada de Donació de Sang de Festa Major.
A l’estiu les donacions de sang baixen en picat però no la necessitat dels malalts de
proveir-se. Per aquest motiu, la Fundació Festa Major de Gràcia i els Castellers de la
Vila de Gràcia obriran les portes de l’espai social que comparteixen (Espai cultural
Albert Musons) per tal de celebrar una gran jornada de recollida de sang en
col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits. El dia escollit en que aquestes entitats
animaran a tot el veïnat i a les persones visitants a donar sang serà el dia 16 d’agost
de 10h a 20h i la campanya ha rebut el nom de #SangBlava en al·lusió als colors de
la bandera de la Vila de Gràcia.

4. LA FESTA MÉS SOSTENIBLE
La Festa Major de Gràcia és una festa compromesa amb la seva societat i amb el seu entorn.
Per aquest motiu es desenvolupa un seguit d’accions per tenir cura del planeta i minimitzar
l’impacte mediambiental de la festa.
4.1. Gots reutilitzables
La Festa Major de Gràcia és pionera en l’erradicació del got d’un sol ús a les festes
barcelonines. El got reutilitzable és present a la festa des de 2017 i la ciutadania ja
té assumida aquesta realitat que ha ajudat a reduir tones i tones de residus.
Enguany, la Fundació Festa Major de Gràcia fa un pas més endavant i redueix la
tirada de gots reutilitzables vinilats amb el disseny del cartell d’aquesta edició. La
tendència i voluntat de l’entitat és fer una producció mínima d’aquests gots anuals
per augmentar la presència de gots reutilitzables genèrics que un cop acabada la
Festa Major de Gràcia puguin continuar la seva vida útil en d’altres esdeveniments.
Aquest got es podrà llogar per 1€ a totes les barres de la Festa Major de Gràcia quan
es vagi a realitzar la primera consumició i es podrà retornar a qualsevol de les barres
de les comissions oficials de festa major. El veïnat i els i les visitants podran portar-
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se gots de casa o d’altres espais, però a les barres de les comissions només es podrà
retornar el got oficial de la festa.
Celebrem aquesta mesura que any rere any redueix el volum de residus que genera
la festa. L’any 2017, primer any de la prova pilot del got reutilitzable es va estalviar
un total de 1.615kg de residus plàstics, l’any 2018 en van ser 2.828kg i el 2019 la
xifra va ser de 2.789kg.
4.2. Campanya de recollida selectiva a les barres
La Festa Major de Gràcia creu i fomenta el reciclatge. Per aquest motiu totes les
barres de les comissions de la Festa Major de Gràcia tindran bujols de diverses
fraccions per reciclar els residus que es generen. Per la seva part, Districte de Gràcia
coordinarà amb Fundació Festa Major de Gràcia un servei especial de recollida
selectiva dels residus generant uns dispositius de recollida especials comissió per
comissió que duplica el servei habitual a Gràcia durant la setmana de festa major.
4.3. Campanya de recollida selectiva guarnits
És per tothom conegut que els guarnits de la Festa Major de Gràcia que realitzen els
veïns, veïnes i membres de les comissions de festes són el resultat de molts mesos
de reciclatge i reutilització. Malgrat aquesta realitat que ens omple de satisfacció,
des de la Fundació Festa Major de Gràcia i algunes comissions compromeses hem
tingut la voluntat d’endegar una prova pilot amb 5 comissions per tal de reciclar tot
el guarnit un cop finalitzada la festa.
Enguany, les comissions que realitzaran aquest projecte seran Plaça Rovira i Trias,
Plaça de la Vila i els carrers de Llibertat, Joan Blanques de Baix de Tot i Mozart. Serà
el segon any que es realitza aquest projecte amb les millores aplicades de l’edició
de 2019. Els resultats de l’experiència de 2019 foren molt satisfactoris i per aquest
motiu s’està acabant de polir el projecte amb la intenció que en breu, la recollida
selectiva del guarnit un cop acabada la festa sigui una realitat per a les 23 comissions
de festes. Ens felicitem d’aquest projecte que en l’edició de 2019 va fer que 1.300
kg de fusta, 160 Kg de cartró, 80kg de metall i 175 Kg d’envasos del guarnit de només
5 comissions no acabessin a les deixalles i es poguessin reciclar.
4.4. La samarreta festera.
La samarreta de la Festa Major de Gràcia 2022 serà una samarreta compromesa
amb el medi ambient i de qualitat. Serà una samarreta 100% de cotó i aquest cotó
serà orgànic i per tant, en el procés de planta, recol·lecció i tractat haurà seguit un
procés 100% sostenible. A més, per primer any les samarretes no aniran
embossades una a una amb la voluntat de no generar més residus innecessaris.

5. LA FESTA DE LA TRADICIÓ
5.1. El cartell
El cartell de la Festa Major de Gràcia no és tan sols un element promocional, té un
gran valor emocional per a la comunitat festera. El cartell d’enguany és obra de
l’il·lustrador Robert Garcia i amb el seu disseny ha volgut retre homenatge a les
comissions de festes i al moment predilecte de mots festers i festeres: la nit del 14
d’agost on el carrer bull d’activitat festera per tal de tenir enllestit el guarnit amb

Dossier de Premsa #FMGràcia22
les primeres llums del dia 15 d’agost. El cartell, volgudament, reflecteix la vitalitat,
el tràfec i el moviment intern d’una comissió de festes per tal de posar-ho en valor
després de dos anys de forçosa inactivitat. A més a més, la il·lustració reflecteix
molts valors de la festa com ara la intergeneracionalitat, la inclusió o la cohesió
veïnal que es genera a redós de l’elaboració del guarnit.

5.2. El pregó.
La pregonera encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia
2022 serà Carla Carbonell, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia des de
2014 fins a 2022. L’expresidenta de l’entitat gracienca ho fou durant dues
legislatures que estigueren marcades per la celebració del Bicentenari de la Festa
Major de Gràcia, els atemptats del 17-A o la gestió de la festa en període pandèmic.
Els actes oficials del pregó començaran el dia 14 d’agost a la seu social de la Fundació
Festa Major de Gràcia. A les 17:30h, des de l’espai Albert Musons s’iniciarà La
Passada del Pregó, un cercavila encapçalat per les i els músics de les colles de cultura
de Gràcia i per la imatgeria festiva de la Vila que acompanyarà a la pregonera, les
autoritats i a tot el veïnat fins a la Plaça de la Vila de Gràcia, on a les 19h es realitzarà
el pregó que donarà inici a la setmana gran gracienca.
5.3. El Lleó, la nova peça d’imatgeria de Gràcia.
La cultura popular gracienca està d’enhorabona perquè en la Festa Major de Gràcia
de 2022 es presentarà una nova peça de la imatgeria festiva de la Vila. El Lleó de
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Gràcia serà presentat durant el Matí de Festa Major del dia 15 d’agost a la Plaça de
la Vila.
El Lleó de Gràcia rep l’aparença de la mènsula lleonina que corona la porta d’entrada
de l’equipament de La Violeta de Gràcia, un dels edificis històrics de la Vila. La figura
ha estat realitzada pel taller del Drac Petit i serà portat per la colla de l’Àliga de
Gràcia.
5.4. El concurs de guarnits, revalidat.
Fruit d’algunes veus internes de comissions de festes que posaven en qüestió el
model del concurs de guarnits de carrers i places de la festa , el nou comitè de
direcció de la Fundació Festa Major de Gràcia va voler posar aquest fet a votació. El
passat 30 de juny, el patronat de l’entitat va posar a votació el model del concurs.
Hi havia dues opcions sobre la taula: celebrar concurs o cancel·lar-lo. En cas de
guanyar l’opció de seguir celebrant-ho, el patronat va poder triar entre dues
fórmules: seguir amb el rànquing de classificats del primer al darrer guarnit o bé
proclamar el rànquing dels 10 primers guanyadors i de l’11è premi en avall, atorgar
tan sols mencions sense especificar-ne la posició. El patronat de la Fundació Festa
Major de Gràcia va voler mantenir el concurs en les mateixes condicions que es
portava celebrant fins abans de la pandèmia i per tant, aquesta festa major es
seguirà proclamant el rànquing de guarnits classificats del primer al darrer. L’acte
d’entrega de premis se celebrarà el 17 d’agost a les 18h a Plaça de la Vila.

5.5. Convidats colles castelleres.
Les activitats castelleres són un dels moments estel·lars de la cultura popular a la
Festa Major de Gràcia. Enguany, la Diada de Vigílies organitzada pels Castellers de
la Vila de Gràcia contarà amb l’actuació de la colla gracienca i els Xicots de
Vilafranca. Aquest acte se celebrarà a la plaça de la Vila el dia 19 d’agost i serà
precedit pel Pilar Caminat d’entrada a plaça dels Castellers de Gràcia que es
realitzarà a les 20h.
L’endemà, 20 d’agost a les 18h i a la mateixa plaça tindrà lloc la Diada Castellera de
Festa Major coorganitzada per la colla gracienca i la Fundació Festa Major de Gràcia.
La diada de 2022 contarà amb l’actuació dels Castellers de la Vila de Gràcia, els
Xiquets de Reus i els Xiquets de Valls.
5.6. Convidats gegants + colles de foc
La Festa Major de Gràcia és un referent de país i gràcies als intercanvis de les colles
de cultura de Gràcia durant la setmana gran gracienca ens visitaran colles d’arreu
del país.
El dia 20 d’agost els Geganters de Gràcia realitzen La Convidada de Festa Major, un
cercavila geganter on els gegants de Gràcia actuen com a amfitrions i reben colles
d’altres indrets. En l’edició de 2022, la festa major acollirà a la colla gegantera de
Sallent amb les dues parelles de gegants: els gegants Reis i els gegants Fillols. Gràcia
i Sallent són dues viles agermanades gràcies als llaços festius de la Festa Major i la
festa de les enramades. A més a més, aquestes poblacions sempre han estat unides
per la figura del fantàstic músic Jordi Fàbregues, que es declarava fill d’ambdues
viles.
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6. LA FESTA SEGURA:
6.1. Personal nocturn de control.
Per tal de poder garantir la seguretat de la Vila davant de possibles destrosses o
incidents, la Fundació Festa Major de Gràcia, per primera vegada, assumirà el cost
del personal de control que protegirà els espais festius totes les nits de festa major.
El personal nocturn de control començarà la seva feina en finalitzar l’horari oficial
de la festa i es finalitzarà a les 8h del matí. Aquest personal vigilarà l’activitat a tots
els espais guarnits i estarà en contacte directe amb el dispositiu especial de festa
major realitzat per la Guàrdia Urbana. D’aquesta manera s’agilitzarà molt més el
canal de comunicació directa amb els cossos de seguretat si succeeix qualsevol
incident durant la nit.
6.2. Sentit únic i mobilitat durant la festa.
Per tal de garantir la mobilitat dels visitants durant la festa i evitar aglomeracions,
enguany també s’activarà el protocol del sentit únic. Aquest protocol assigna un
sentit de visita a tots els carrers guarnits, entrant per un encreuament del carrer i
sortint per un altre. Tot i que tots els carrers tinguin un sentit d’accés traçat no vol
dir que aquest sentit únic estigui activat permanentment a la majoria de carrers. Els
cossos de seguretat, d’acord amb les comissions de festes, el poden activar tan sols
en hores punta de visitant o en jornades on es preveu gran afluència.
Malgrat tot, l’anomenada “corona sud” sí que tindrà un sentit únic de visita activat
la major part del dia. Aquesta corona del sud de la Vila és la que està formada per
les comissions de Fraternitat de Dalt, Fraternitat de Baix, Tordera, Progrés i Llibertat.
6.3. Polseres d’acreditació de veïnat.
La Fundació Festa Major de Gràcia i el Districte de Gràcia han ideat un sistema de
polseres acreditatives de veïnat per tal de facilitar la mobilitat del veïnat dins dels
carrers guarnits en moments de màxima afluència. En aquests moments, els
controladors del sentit únic poden activar fileres i torns de visita als carrers decorats
per tal de no massificar l’entorn. Per tal que el veïnat del possible tram afectat pugui
entrar i sortir lliurement del tram guarnit en qüestió tindrà una polsera que
l’acredita com a tal per tal de saltar-se les cues només mostrar-la als controladors.
6.4. Assessorament guarnit.
Per tercer any consecutiu, el Districte de Gràcia de manera conjunta amb la
Fundació Festa Major de Gràcia posa al servei de les comissions un servei tècnic
d’assessorament en el guarnit. Aquest servei està integrat per enginyers i
arquitectes als que les comissions poden acudir per consultar qüestions tècniques
relatives a pes que poden suportar les estructures, quin tipus de tensor i de quin
calibre s’hauria d’emprar per a subjectar peces grans de guarnit, de quin element
urbà és més segur poder penjar una estructura, etc. D’aquesta manera
s’aconsegueix que la idea que han tingut festers i festeres sorgida de la creativitat
popular es pugui ubicar a la via pública d’una manera segura.
6.5. Protecció dels ancoratges.
La Festa Major de Gràcia té la seva essència en els guarnits que són realitzats de
manera altruista per part del veïnat. Aquest tret distintiu de la nostra festa és el que
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ha aconseguit que la festa i l’entitat que la gestiona hagi rebut les màximes
distincions culturals per part de les administracions públiques com ara la Creu de
Sant Jordi, la declaració de Festa Patrimonial i Festa Tradicional d’Interès Nacional,
la Medalla d’Or al Mèrit Cultural o el Premi Nacional de Cultura. En conseqüència,
assegurar la continuïtat del guarnit significa garantir la pervivència d’aquesta
realitat festiva. Per aquest motiu, celebrem com a molt bona notícia que en les
properes setmanes la Comissió de Paisatge Urbà de l’Ajuntament de Barcelona
declari els ancoratges del guarnit com un bé a protegir i a mantenir.
Els ancoratges són uns claus grans amb anella que es col·loquen a les façanes dels
edificis dels trams guarnits i serveixen per passar i subjectar la trama de tensors de
la que penjarà tot el guarnit. Per tant, garantir que aquests ancoratges no es podran
treure de les façanes i que seran catalogats garanteix que la festa es pugui continuar
realitzant de la manera que la coneixem i el més important, que es pugui seguir fent
de manera segura.

7. CONCURSOS ACTUALITZATS:
7.1. Concurs de foto
El concurs de fotografia que organitza la Fundació Festa Major de Gràcia de manera
conjunta amb el Taller d’Història de Gràcia s’enfronta a una nova edició amb canvis
a les bases. Per primera vegada i per tal de facilitar la feina als i les concursants, el
procés de presentació d’imatges es podrà fer telemàticament sense haver
d’imprimir la foto i portar-la en persona a Can Musons. A més a més, els premis
s’han reestructurar i es crearà un únic primer premi econòmic valorat en 600€ i el
segon i tercer premi serà material fotogràfic com càmeres de foto o revelats gratuïts
que aportarà Wonder Photo Shop Fujifilm, el comerç de la Vila amb qui hem
establert conveni en el darrer any.
7.2. Concurs de pintura, pintura ràpida i urban sketch.
El concurs artístic de festa major que organitza la Fundació Festa Major de Gràcia
també viu una època de revisió i canvis. La festa pandèmica de 2020 va fer que per
primer cop s’instaurés la secció de Pintura, diferenciada de la de Pintura Ràpida, ja
que aquesta primera disciplina no té límit d’hores en la confecció del llenç.
Enguany, per primera vegada i per tal de sumar noves disciplines artístiques a
dialogar amb la Festa Major de Gràcia s’ha creat la secció d’Urban Sketch. Aquest
estil pictòric que fusiona tècniques com el dibuix, l’esboç a ploma, l’aquarel·la o el
col·lage té molta sortida entre els i les artistes més joves, col·lectiu al que pretenem
apropar-nos creant aquesta nova categoria.

Per a més informació contactar a:
info@festamajordegracia.cat
josepmcontel@gmail.com
93. 459 30 80

