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Presentació 
 
La memòria anual de la Colla del Drac, més enllà de ser un document que cal presentar a 
l’Assemblea General Ordinària de l’associació, és una oportunitat per reflexionar sobre allò 
que hem fet. Ens permet fer una mirada més serena a totes aquelles activitats en les que 
hem abocat esforços i il·lusió. Tant és així, que, hores d’ara, les reunions de valoració de 
cada una de les seccions marquen una fita molt important en el funcionament de la Colla. 
És de la feina d’aquestes reunions que surten els diferents capítols la memòria. I és en 
aquestes reunions de valoració, on posem en comú moltes coses que potser no acabaran 
escrites però, que permeten anar millorant i cohesionant els grups. 
 
Aquest 2019 ha estat un any marcat pel creixement de la massa social, s’han fet 21 noves 
altes de soci. Hores d’ara, 200 persones formem part de la Colla del Drac. És magnífic! i 
també és un repte. Quan algú decideix incorporar-se a un projecte, en aquest cas, la Colla 
del Drac, hi arriba amb el seu bagatge personal, els seus anhels, les seves inseguretats, les 
seves capacitats, les seves il·lusions... per això, les motivacions de les 207 persones que 
formem la Colla del Drac són diverses i totes legítimes. Per reforçar la xarxa de petites 
relacions personals que fan que les coses funcionin, caldrà pensar noves eines que 
assegurin que tothom se senti que forma part del mateix projecte. Això vol dir que haurem 
de fer un esforç en organització i comunicació. 
 
Molta gent s’atansa a la Colla del Drac, i n’acaba sent soci, motivada per la música; per la 
il·lusió de prendre part en les actuacions de la Colla. Des dels seus inicis, la Colla hem 
dedicat una atenció molt especial a la música, perquè sempre hem estat conscients de la 
seva importància en les nostres activitats. En el darrer trimestre d’aquest any 2019 hem 
engegat una iniciativa que ha de representar un pas important per reforçar l’activitat 
musical de la Colla. S’han posat en marxa tres cursos de formació musical adreçats 
exclusivament als socis de la Colla: dos cursos pensats per a adults, Gralla i Percussió, i un 
altre pensat per als més petits, Sensibilització Musical. Aquests cursos, complementats 
amb l’oferta formativa de Llenguatge Musical que ofereix el Centre d’Imatgeria Festiva, 
són una eina valuosa que ha d’aportar recursos a les persones que es dediquen a la  
música dins de la Colla per afrontar nous reptes i noves propostes que segur que revertiran 
en la millora qualitativa de les actuacions. 
 
Posar en comú recursos i esforços per assolir objectius compartits, aquest és l’esperit de 
l’associacionisme. És això el que sabem fer millor. 
 
Seguim, doncs ! 
 
 

Mercè Ayora i Soler 
Presidenta de la Colla del Drac 

 
Febrer de 2020 
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FUNCIONAMENT ORGÀNIC DE L'ASSOCIACIÓ 
 

Valoració dels objectius del 2019 
 
A continuació es valora qualitativament el grau d'acompliment d'aquelles accions que es 
van plantejar com objectius que implicaven tota l'associació per a l'any 2019: 
 

1. Commemorar el 10è aniversari de la Penyora de Foc . 
S’han fet diverses accions de comunicació en aquest sentit, com ha estat dedicar la 
capçalera del butlletí setmanal Batec de Drac a la Penyora, la imatge de la capçalera 
enllaçava a un article del bloc Espurna de Drac on s’hi feia una ressenya de què és la 
Penyora de Foc i com han estat aquests primers deu anys d’existència. Però l’acció més 
rellevant ha estat la construcció de 10 rèpliques de la Penyora de Foc que han estat 
lliurades a cada una de les persones, entitats i establiments que l’han custodiada durant 
aquests 10 anys. Podem considerar doncs, que l’objectiu ha estat assolit. 
 
2. Incloure la perspectiva de gènere a l'associació mitjançant la Comissió d'Igualtat . 
La Comissió d’igualtat es va constituir com una secció de la Colla del Drac i va continuar la 
seva tasca. Ha elaborat un nou redactat del Règim Intern de l’Associació des d’una 
perspectiva inclusiva. La secció va lliurar aquest text a la Junta per que fos posat a 
aprovació en una assemblea general extraordinària que s’haurà de fer durant el 2020. 
Per tant,  
 
3. Portar a terme les iniciatives necessàries per millorar la qualitat escenogràfica de les 
actuacions. 
S’han dut a terme diverses accions motivades per aquest objectiu. Principalment, s’ha 
concretat en assaigs abans de cada actuació com ha estat l’assaig de la Despertada de 
Bèsties Fogueres, els diversos assaigs de la Mort i Renaixement del Fènix i diversos assaig 
parcials de ballar les figures on han res part les persones que ja en son portadors 
habitualment com noves incorporacions que s’han iniciat en les ballades. Cal destacar 
l’esforç de coordinació entre la secció de Música i i la secció de figures que ha permès 
millorar la coordinació de la música i la representació escenogràfica i ha aportat noves 
visions que s’hauran de portar a la pràctica més endavant. Per tot plegat, podem 
considerar que s’ha avançat molt en la consecució d’aquest objectiu per tant, pel que fa al 
funcionament de l’any 2019, podríem considerar-lo assolit. Ara bé, al tractar-se d’un 
procés obert, hauríem de considerar les accions dutes a terme no esgoten el camí, ans al 
contrari, obren nous reptes. 
 
 

Objectius que es van marcar des de les seccions, per al 2019 
  

Comunicació  
• Fer un disseny de samarreta per aquelles persones que, tot i no ser membres 

de Colla, s'hi senten identificades i volen fer públic aquest sentiment adoptant 
les senyes i vestits que ens són propis.  

 
• Cuidar la imatge i la qualitat dels vestits de les actuacions. Cal recuperar la 

presència del logotip de la Colla tant a la samarreta de feina com als pantalons 
de gala.  
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• Elaborar un nou disseny de butlletí electrònic que s'adapti a les pantalles dels 
diversos dispositius ( telèfon, tauleta i PC ).  

 
• Superar la percepció que la botiga és una activitat "femenina" i intentar que 

s'hi incorporin homes. 
  

Estarrufadet 
• Treballar per augmentar la participació en sortides fora del barri. 

 
• Implicar als adults en les tasques d’organització de la secció a través de grups 

de treball establerts.  
 

• Col·laborar amb la secció de música per millorar les actuacions. 
 

Estarrufat, Víbria i Fènix  
• Fer una vestimenta que encaixi amb el Fènix i una alternativa al barret que 

possibiliti l'accés a les figures I no molesti durant la càrrega dels portadors. 
Mitjançant una comissió que aporti idees i realitzi la tasca.  

 
• Faldilles de gala per l’Estarrufat i faldilles noves per el correfoc ja que estan 

malmeses.  
 

• Millorar la capacitat de punts de foc a les figures sense malmetre la seva 
estètica.  

 

Música  
• Consolidar la comissió de manteniment de música.  
 
• Potenciar el manteniment i bon ús del material.  
 
• Aprendre a tenir cura dels instruments.  
 
• Compaginar sortides amb música de gralles i percussió conjunta.  
 
• Enregistrar les diferents músiques de la colla.  

 
L’assoliment d’aquests objectius ha estat debatut en les reunions de valoració de cada una 
de les seccions, per tant les consideracions sobre aquests temes es fan en els capítols 
dedicats a cada secció. 
 
 

Assemblea General 
 
Durant el 2019, s'han una assemblea generals: 
 

• 23 de febrer: Assemblea General Ordinària. 
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Junta directiva 
 
Composició 

Presidència   ............................................ Mercè Ayora 
Vicepresidència    .................................... Pau Gil 
Secretaria     ............................................ Helena Pérez 
Tresoreria     ............................................ Maite Cortés 
 
Vocalia d' Activitats Culturals  ................. Heura Gabarri 
Vocalia de Comunicació  ......................... Manel Ollé 
Vocalia Figures Grans .............................. Jaume Llinàs 
Vocalia de Figures Infantils ..................... Lola Triviño 
Vocalia d'Igualtat:  ................................... Antonia Schweimer, Celia Sanjuan i Glòria Argemí. 
Vocalia de Música    ................................. Mertixell Campdarrós 
 
Pirotècnia:  .............................................. Jaume Llinàs 
Manteniment:  ........................................ Manel Ollé 
Secretaria Tècnica: .................................. Maite Cortés 
Vestits:  .................................................... Ma Jesús Zanuy 
 
 

Reunions de junta 
 
S'ha fet un total de 20 reunions de Junta: 19 juntes ordinàries ( una d’elles telemàtica ) i 1 
junta extraordinària. 
 
Detall de les reunions per mesos: 

Gener 2 Abril 3 Juliol 1 Octubre 1 + 1 extraordinària 

Febrer 2 Maig 2 Agost 0 Novembre 2 

Març 2 Juny 1 Setembre 1 Desembre 1 

 
 

Representació a entitats externes 
 
Districte de Sant Martí, Ajuntament de Barcelona 
S'ha assistit a les següents reunions i jornades convocades pel Districte de Sant Martí: 
 
Comissions consultives  1 

Reunió Consell de Cultura  1 

Consell de Dones 1 

Coordinació de Festa Major 5 

Llicències 1 

Pla d’usos del Pati 1 

Plenaris del Districte 5 

Consells de Barri  2 
 
Hem assistit com a representants de l'entitat : 

• Premis Sant Martí, organitzats pel Districte de Sant Martí, Ajuntament de Barcelona 
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Mercè Ayora és membre de: 

• Consell de cultura del Dte. de Sant Martí 

• Comissió de seguiment dels consells de barri del Districte de Sant Martí 

• Consell de Dones 
 
Coordinadora d' Entitats 
S'ha assistit a les següents reunions de Coordinadora d'Entitats del Poblenou: 
 
Fem Maig, preparació de les Festes de Maig 8 

Festa Major, preparació de les Festa Major 5 

Comissió d’Equipaments  4 

Comissió de gènere 1 

Coordinadora Entitats PN: secretariat, plenaris i assemblees 27 
 
ABFPC ( Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya ) 
 
Assemblea General de la Federació, assistència com entitat federada 1 

Festivitas Bestiariurm, dia europeu del bestiari festiu, organitzat per l'ABFPC 1 
 
 

Reunions i contactes amb altres entitats: 
 
ACR Comissions de Festes de Carrers 
 
Un cop l’assemblea general va acordar que la Colla es donés de baixa a l’ACR Comissions de 
Festes dels Carrers, es va iniciar una negociació amb aquesta ACR per que ens fos retornat 
el pagament inicial que s’havia fet en el moment d’ingressar-hi. Aquesta quota única era de 
800€ que, segons el reglament intern de l’ACR, ha de ser retornada quan una entitat 
membre causa baixa. En un primer moment, es van negar a retornar aquesta quota, 
després hi van posar condicions i finalment després de la intervenció d’una advocada del 
Col·lectiu Ronda van retornar la quota. 
 
L’ACR Comissions de Festes dels Carrers és l’organitzadora de la Cavalcada de Reis del 
POblenou, en la que prenem part com a comparsa de carboners. L’ACR demana una quota 
de 65€ per incloure el logotip de les entitats col·laboradores al cartell de la Cavalcada, si 
més no, aquest havia estat el concepte d’aquest pagament que se’ns ha exigit cada any. 
Atès que la Colla del Drac vam manifestar que no calia que posessin el logotip al cartell, 
vam considerar que no estàvem obligats a fer el pagament, tanmateix, des de l’ACR se’ns va 
reclamar igualment el pagament, ara en concepte de participació a la Cavalcada. Per evitar 
problemes, es va decidir fer el pagament requerit. 
 

Encomanats 
 

Formació en CRE i RGCRE 
Encomanat: Jaume Llinàs 
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Formació CRE 
Tal com s'estableix a la ITC 18, s'ha fet la formació de les persones que s'han incorporat a 
la Colla. S’han fet dues sessions de formació de CRE: el 23 de juliol i el 2 de setembre. En 
total s’ha fet la formació a 7 persones.  
 
Detall de les sessions de formació de CRE 

Data de la sessió Adults menors 

23 de juliol 2 dones 1 nen i 1 nena 

02 de setmbre 1 dona i 1 home 1 nena 

 
Formació de RGCRE 
3 persones han fet la formació de RGCRE ( Responsable de Grup de Consumidors 
Reconeguts com Experts ):  Alex Roca, Josep Baiges i Lola Triviño.   
 
Formació externa per a REGCRE 
Formació de reciclatge per a diables, bestiari i tècnics municipals. 
 
26 d’octubre, a l’Auditori de Cervera s’ha fet una sessió de formació de reciclatge oberta i 
voluntària amb l’objectiu de que les persones que ja tenen el títol de RGCRE poguessin 
actualitzar els continguts i recursos sobre l’organització d’actes culturals amb artificis 
pirotècnics: canvis normatius, tipologies d’artificis pirotècnics, persones menors d’edat a 
les colles, mesures de seguretat i prevenció. 
 
Aquesta sessió ha estat promoguda per L’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de 
Catalunya i la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya. Hi van assistir 5 membres de la 
Colla del Drac:, Helena Pérez, Jaume Llinàs, Maite Cortés,Manel Ollé i Mercè Ayora. 
 
 

Manteniment de les figures i material de les actuacions. 
Encomanat: Manel Ollé 
 
S’ha fet la instal·lació per fer l’encesa electrònica de la pirotècnia de la Víbria. 
 
S’ha construït el tercer ceptrot; un duc reial que simbolitza l’aire. I s’ha començat la 
construcció del quart ceptrot; un pop que simbolitza l’aigua. Amb aquestes dues peces es 
completarà el joc de quatre ceptrots que simbolitzin els quatre elements de la natura 
segons la cultura clàssica: Terra, Aire, Aigua i Foc. 
 
S’ha fet una reparació general de tot l’Estendard. S’han reparat les parts malmeses de la 
fibra de vidre i resina, s’ha fet una llengua nova modelada amb volum, s’ha repintat tot el 
cos i s’ha canviat el pal de suport amb un nou ancoratge interior a la peça del cos. 
 
S'ha construït un nou carro per a pirotècnia que substitueix el que es va cremar al correfoc 
de la Mercè. 
 
S’ha reparat i pintat de nou tot el Drac Petit. S’ha aprofitat la intervenció per canviar la 
inclinació dels ferros de les ales per evitar cremades a la figura i s’han fet nous tots els 
suports per a pirotècnia de la figura: boca i ales. 
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Vestuari  
Encomanada: Ma Jesús Zanuy 
 
durant l'any s'ha encarregat la confecció i s'han lliurat les següents peces dels vestits 
corporatius de la Colla: 
 
4 Bates de Cremar 

7 Capes de músics 

18  Camisa de Gala 

24 Dessuadores 

Falta la dada Caputxes de diablet 
 
 

Comissió d’Igualtat 
Membres: Antonia Schweimer, Celia SanJuan i Glòria Argemí 
 
El funcionament del grup ha estat diferent al general de les seccions de la colla, així que 
ens sortirem una mica del guió, fent una explicació més narrativa que cronològica. 
Aquest any i com a començament, la comissió d’Igualtat ha format part de les 
“encomanades” de la colla.  
La tasca principal portada a terme per les integrants del grup ha estat la de finalitzar la 
correcció del Reglament Intern de la Colla. Ens hem reunit un cop al mes aproximadament 
per portar a terme la modificació, estant en contacte amb la Junta per posar en comú 
l’actualització. 
 
Durant tot l’any, la Comissió d’Igualtat ha estat composada per tres persones que han fet 
un total de deu reunions 
 
Els temes i les idees que han estat més presents durant l’any 2019 han estat: 
 

• La revisió documental 

• Incloure la inclusió i igualtat en tots els actes de la colla 

• Identificar aquells punts a millorar en referència a inclusió i igualtat 
 
Aportacions de la secció al funcionament general de la Colla:  
La tasca bàsica de la Comissió ha estat la revisió documental  per incloure la perspectiva de 
gènere i la inclusió en la documentació de la Colla. 
 
Relació cronològica de les activitat o accions que ha fet la secció 
 
El 04/02/2019 vam presentar la nova redacció del Reglament Intern i els Estatuts al CIRD 
(Centre d’Informació i recursos per les dones) , la tècnica assignada ens va fer la supervisió 
de la documentació i suggeriments de canvis i millores, que en trobades posteriors vam 
avaluar-los i  els vam incorporar. 
 
Posteriorment en data 12/02/2019 vam rebre assessorament tècnic i jurídic sobre l’ús del 
llenguatge inclusiu en estatuts, règims interns i altres documents oficials a TORRE JUSSANA 
(Centre de serveis a les associacions). 
 
També hem assistit a 2 xerrades/tallers sobre inclusió segons detallem a la taula de resum 
de les activitats. 
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Taula resum de l’activitat 

 
Data Lloc Títol 

04/02/2019 Centre 
d’Informació i 
Recursos  per a 
Dones 

Assessorament Estatuts i Reglament Intern 

12/02/2019 Torre Jussana Assessorament tècnic i jurídic sobre l’us de llenguatge 
inclusiu en estatuts, règims interns i altres documents 
oficials. 

13/11/2019 Casal del barri del 
Poblenou. 
A càrrec de 
castellers de 
Barcelona 

Xerrada. Transitant dins una pinya - Desmuntant el 
gènere. Xerrada a càrrec de Sandra Vilaseca, Castellers 
Barcelona 
 

10/12/2019 Casal del barri de 
Poblenou. 
A càrrec de In Via. 

Taller de llenguatge inclusiu 

 
 
 

Estructura orgànica 
Les Persones associades 
 
A dia 31 de desembre, hi havia 200 persones sòcies de la Colla del Drac, d'aquestes 106 
eren de gènere masculí i 94 de gènere femení. 
 
Moviment d'altes i baixes durant e 2019: 

 
Altes  ............... 21 
Baixes .............. 9 

 
 

Organigrama 
 
L'organigrama que apareix a continuació descriu l'estructura organitzativa que ha 
funcionat durant l'any 2019: 
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Organigrama de la Colla del Drac del Poble Nou, 2019

 

ASSEMBLEA GENERAL 

 
Junta Directiva 

Encomants 

• Manteniments 

• Pirotècnia 

• Secretaria Tècnica 

• Vestits 

• Comissió d’Igualtat 

Representants a 
entitats externes 

• Coordinadora 
Entitats PN 

• ABFPC Bestiari 

Secció d'activitats 
culturals. 

• permisos i material. 

• Fires. 

• Àpats. 

• MAPS 

• Activitats singulars 

• Milla 

• Carrossa Carboners 

• Nadales 

Vocalia d'Activitats 

Secció de Comunicació 

• Batec de Drac 

• Botiga 

• Material de difusió 

• Xarxes Socials - WEB 

• Publicacions 

• Gestió informació 
corporativa 

 

Vocalia de 
Comunicació 

Secció de Figures 

• Estarrufat 

• Víbria 

• Fènix 

• Capgrossos 

• Diablots i Ceptrots 

• Estendard 

Vocalia de Figures 

Secció Infantil 

• Estarrufadet 

• Diablets 

Vocalia Infantil 

Secció de Música 

• Grups de Percussió 

• Grup de Grallers 

• Combo 

• Grup "Mamelles" 

Vocalia de Música 
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SECCIÓ D’ACTIVITATS, 2019 
 

Funcionament i composició de la secció 
 

Composició 
 
Nombre de persones adscrites a la secció. 
 
El nombre de persones associades a la secció és variable segons les comissions. Al ser una 
secció transversal a tota la Colla, les persones adscrites són tota la Colla. 
 
La secció està formada per diferents comissions i els seus representants. Anomenarem les 
persones representants i  la quantitat de gent que ha participat d’alguna manera a la 
comissió: 
 

• Fires: Helena Pérez 

• Àpats: Heura Gabarri 

• Fanalets: Albert Domingo, Maya (8 persones) 

• Nadales: Berta Oto ( 15 persones) 

• Sant Jordi: Lluïsa Vandellós ( 15 persones) 

• Marató: Lola Triviño ( 13 persones executants 10 infants) 

• Milla: Mercè Ayora i Jaume Llinàs ( previ 7 persones, executants tota la Colla) 

• Carboners: Heura Gabarri ( previ 16 persones, executants percu jove, 46 persones) 

• MAPS: Mariona Domingo, Mercè Ayora, Heura Gabarri ( previ 23, executants tota 
la Colla) 

 

Funcionament 
 
Nombre de reunions que s’han fet 
 
Reunions generals:  
Sant Jordi ............................................................................... 1 
Festes de Maig  ...................................................................... 2 
Festa Major  ........................................................................... 2 
Ara ve Nadal, Marató i carboners  ......................................... 1 
 
Grups de Treball  Reunions Sessions de Treball  

Fanalets  ................................ 3 ..............................................  5 
Nadales  ................................ 1  ............................................. 7 
Marató  ................................. 1 .............................................. 5 
Milla  ..................................... 8  ............................................. 1 
Carboners  ............................. 1  ............................................. 9 
MAPS  ....................................  ................................................ 5,  juliol, agost, setembre 
 
Participació mitjana a les reunions 
 
A les reunions generals hi ha una mitjana d’unes 30 persones, per comissions disminueix. 
 
Temes i idees que han estat més presents durant l’any 2019 
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Millorar la comunicació entre seccions i dins la mateixa secció. 
Com fer que augmenti la participació a les diferents comissions, és a dir, com fer que la 
gent s’impliqui més en les tasques prèvies d’organització. 
 
Relació de la secció amb les altres seccions de la Colla 
 
La secció d’activitats és una secció transversal a la Colla, que fa de nexe d’unió entre 
moltes de les activitats de la Colla. En el cas de Festes de Maig i Ara ve Nadal, a través de la 
fira com a eix central a la rambla i relacionant-ho amb l’aniversari de la Colla, totes les 
seccions de la Colla si veuen implicades.  
 
La Marató és una comissió bàsicament de la vocalia de figures infantil, però hi ha altres 
persones d’altres seccions que hi participen. 
 
La Milla és una comissió que inclou totes les vocalies de la Colla. 
 
El mateix passa amb Nadales, Fanalets i MAPS, són comissions obertes a tota la Colla que 
fan de nexe i trobada entre membres de diferents seccions per tal de crear sinèrgies i 
vincles, més enllà d ela pertinença a una secció , ja que és el moment d’unió de totes les 
persones associades. 
 
També des de Àpats fomentant que les reunions siguin més disteses un cop acabades fent 
barbacoes o berenars o vermuts per tal de crear comunitat entre les persones associades a 
l’entitat. 
 
 

Relació cronològica de les activitats que ha fet la secció 
 

Sant Jordi 
 
Dia 23/04/19, tot el dia, Can Saladrigas 
 
Es dóna la importància a crear activitats en aquesta festivitat en el barri, per 
descentralitzar la festa més instaurada en la resta de Barcelona, no només fent la parada 
divulgativa de l’entitat, sinó, mostrant les figures de bestiari, tallers infantils i alguna 
activitat lúdica per finalitzar. 
 
Es fa una parada divulgativa amb venta de roses i altres productes de la colla i una 
activitat. Aquesta activitat cada any costa més que la gent de la colla s’impliqui ja que la 
festivitat sol caure en laborable. Enguany s’ha fet un teatre de titelles que ha depengué de 
la Botiga. 
 
Les roses de la Colla ja son una entitat per si mateixa amb gran demanda al barri.  
 
Es van vendre 220 roses a 4€ amb un cost de 318.46€ 
 
Recursos: 

• Districte:  
Permís per a realitzar l’activitat,  
Papereres 
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Tanques 
 

• Guàrdia Urbana: 
 Tall del carrer Joncar si és necessari. 

• Colla del Drac:  
Taules, cadires, carpa, connexió elèctrica, equip de so 

 

Festes de Maig 
 
Esclat de les Festes de Maig , dia 4/05/19, hora 17:30 
Desprès de l’Esclat de les Festes de Maig, l’anunci de les festes organitzat per  la 
Coordinadora d’Entitats que aquest any es porta a terme davant de la Sala Beckett. Es va 
recollir  la Penyora de Foc a mans dels Bombers de Barcelona al Poblenou (Parc de 
Bombers de Llevant), que l’han guardat durant un any,  per tornar-la a Can Saladrigas per 
exposar-la durant una setmana abans del Correfoc que serà entregada a una 
altra personalitat del barri.  
 
Es fa una cercavila amb les banderes de la Colla, el drapet de les Festes de Maig i la música 
d ela Colla. Tots vestits de Gala. 
 
És una cercavila que no té una gran afluència de gent. 
 
Sopar d’aniversari dels socis de la Colla 
Dia 4/05/19, hora 20:00 
 
Desprès de la recollida de la Penyora de Foc, l’entitat celebra cada any una trobada 
de germanor amb els socis i ex-socis dels 34 anys d’entitat. Acte tancat.  Aquest any van 
participar unes 68 persones membres de la Colla. Després del sopar es va fer un petit 
espectacle musical organitzat per alguns membres de la Colla. I després es va posar música 
perquè la gent anés xerrant i fent lligam de Colla. 
 
 Cercavila de la imatgeria festiva de les escoles del Poblenou 
Dia 17/05/19 Hora 18:00 
 
És la trobada de les escoles del barri que tenen imatgeria festiva del barri que participen 
en una petita cercavila que és fa des de fa set anys, la cercavila que despertarà a les 
Besties Fogueres del Poblenou. Hi ha participat 12 colles. L’afluència de públic és elevada 
al tractar-se d’escoles. 
 
Despertada de les  bèsties fogueres 
Dia 17/05/19 Hora 19:30 
Alta participació de públic i de les colles de la cercavila que es queden a veure-ho. 
Cal destacar que enguany vam eliminar l’ús massiu d’ampolles de plàstic per fer els sonalls. 
 
Parada divulgativa 
Dia 18/05/19 Hora 09:00-14:00 
Venda de mocadors i productes de la Colla per el Correfoc. 
 
Cercavila de la música del Drac 
Dia 18/05/19 Hora 12:00 
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Cercavila per la Rambla del Poblenou on la majoria de seccions de la Colla i participa, 
afegint-hi a cada rodona una secció. 
Pipca Pica al pati de Can Saladrigues per els músics, 27 participants. 
 
Espectacle d’animació infantil 
Dia 18/05/19 Hora 17:30-18:30 
Espectacle d’animació a la rodona de Joncar. 
 
Xocolatada amb melindros 
Dia 18/105/19 Hora 18:30 
Xocolatada oferta per el Tio che i la Pastisseria Triomf. 
 
Cercavila d’inici del correfoc  
Dia 18/05/19 Hora 21:00 
Cercavila d’entrega de la Penyora, enguany s’ha donat al l’Esplai MOVI dela Parròquia de 
santa Maria del Taulat. 
La cercavila és en silenci fins l’entrega de la penyora. Un cop s’ha donat es toca el Toc 
d’Inici fins el punt d’inici de correfoc. 
 
34è Correfoc d’aniversari 
Dia 18/05/19 Hora 21:45 
Correfoc per la Rambla del Poblenou, des de Pere IV fins Joncar. 
Sopar de correfoc, 65 de Colla, 40  Diables del Poblenou, 30 Guspires 
 
41a Fira d’Entitats i Artesans 
Dia 19/05/19 Hora 10:00- 21:00 
Fira que s’organitza a la rambla del Poblenou, des de el carrer Doctor Trueta fins Pallars. 
Enguany han participa 37 entitats i 69 artesans. 
 
Esmorzar  
Dia 19/05/19 Hora 10:00 
Esmorzar per les Colles que participen a la Cercavila d’aniversari i per els membres de la 
Colla que han vingut a fer muntatge de la Fira.  Colla 20, Gegants 20, Fal·lera Gironina 40. 
 
Entrega de Xumets a la Víbria i cercavila d’aniversari. 
Dia 19/05/19 Hora 11:30-14:00 
Ballada d ela Víbria amb els Xumets que li hagin entregat els infants que s’han fet grans. 
Un cop acaba comença la cercavila per la rambla del Poblenou. 
 
Dinar de la Colla del Drac 
Dinar per els membres de la Colla que es vulguin quedar. Paella feta per en Jaume 
Masafont i amb un cost de 10€. Enguany va ploure i vam suspendre la resta de tarda, es va 
dinar dins de Can Saladrigas. Es va quedar a Dinar 80 persones. 
 
En general totes les festes han tingut una gran afluència de gent, un pèl deslluïdes per la 
pluja de dissabte a la nit i diumenge a la tarda. 
 
Recursos: 

• Districte, Mitjançant la Coordinadora d’Entitats del Poblenou: 
Permís per a realitzar l’activitat 
Papereres  
Tanques 
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2 escenaris 
2 punts de llum 
2 generadors 
Cablejat de la Fira 
Cadires 300 
Taules 200 
Servei de Neteja 
Comunicació 
Cartells avís correfoc 
A través de Colla:  
Pirotècnia per al Correfoc de les Festes de Maig, 1500€ 

 

• Guàrdia Urbana:  
Tall de carrers 
Acompanyament a les cercaviles i correfoc 
Retirada de vehicles. 

 

• Colla del Drac: 
Carpes, cablejat, equips de so 

 

Foguera de Sant Joan 
 
Dia 23/06/19 Hora 21:00 
encreuament del carrer d’Espronceda amb el carrer de Ramón Turró,  
 
S’organitza i encén una de les poques fogueres que s'alcen al Poblenou, concretament la 
que actualment es situa a l’encreuament dels carrers Espronceda i Ramón Turró. 
 
Primerament es rep la Flama del Canigó i es fa una petita tabalada abans de començar la 
Cercavila del Fènix del Poblenou que simbòlicament és el portador del foc que encendrà la 
foguera.  El Fènix serà acompanyat per els capgrossos "Les Bèsties de la Foguera" que són el 
resultat d'un projecte de col·laboració entre el Centre d'Imatgeria del Poblenou i l'IAAC Fab 
Lab Barcelona. 
 
Posteriorment es sopa al carrer al costat de la foguera per tal que tothom d ela Colla que 
vulgui es pugui quedar i no hagin de quedar-se 3 persones soles esperant a que s’apagui la 
foguera. 
Cada any la foguera va agafant més rellevància i hi ha més gent que ve a participar i a tirar 
els seus petards al voltant, i a veure com s’encén. 
Es van quedar a sopar 53 persones. 
 

• Districte: 
Permís per a realitzar l’activitat 
Senyalització espai 
Servei de neteja 
Papereres 
Tanques 
Comunicació en el web de Sant Joan de bcn.cat/revetllasantjoan 
Espai de sauló 

• Guàrdia Urbana:  
Tall del carrer Espronceda amb Ramón Turró 
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Retirada de vehicles 

• Colla del Drac: 
Lloguer de taules i cadires,  

 

Festa Major 
 
Treballem en  diferents àmbits amb la Coordinadora d’Entitats,  per mantenir un sistema de 
festa construït des del principi de la democràcia, però treballant amb la regeneració de la 
festa, introduint espectacles memorials i esportius, per donar-li la centralitat de la festa 
més important del Poblenou. 
 
Dies 6-15/09/19 
Actes Centrals: organitzats per la Coordinadora d’Entitats del Poblenou 
Cercavila del Pregó, Matinades, Correfoc, Cercavila dels Focs 
 
VII Milla del Drac 
Dia 06/09/19 Hora 19:00  
Passeig del Bogatell. Cercavila des de Joncar fins el Passeig del Bogatell amb el Estarrufadet 
i l’Estarrufat. 
 
La Milla del Drac és una cursa nocturna organitzada per la Colla des de fa 6 anys. La cursa es 
divideix en diferents sortides per categories, una d’elles és una cursa inclusiva on ja fa 2 any 
que hi participa l’ Institut Guttmann. Per donar inici a la cursa les nostres bèsties arriben en 
cercavila des de Can Saladrigas. Al finalitzar la cursa es fa un espectacle amb fum, foc i 
pirotècnia, la qual serà inferior a 10kg. 
 
Hi van haver 233 inscrits, aproximadament. 
 
Parada divulgativa 
Dia 14/09/19 Hora 10:00-14:00, Rodona de Joncar 
Parada per la venta de barrets i mocadors per el correfoc. 
 
 
MAPS Carrer de Festa Major 
 
Des de La Colla del Drac es va voler recuperar un dels carrers emblemàtics de Festa Major, 
fa 8 anys es va començar a fer festa al Passatget i des d’en fa 4 la Colla es va traslladar al 
carrer Marià Aguiló, tram del c. de Pons i Subirà. 
  
Dia: 31 d’agost al 6 de setembre muntatge del carrer. Del 6 al 15 de Setembre 
 

Dia 
Horari 

inici 
Hora 
final 

Activitat 

06-sep 23:00 3:00 Dj  

07-sep 10:00 14:00 Vermut musical 

21:00 22:30 Sopar popular 

21:30 23:00 Concert Postit 

23:30 1:00 Concert Raska 

1:00 3:00 Dj  

08-sep 12:00 14:00 Vermut musical amb Mamelles 

14:00 16:00 Paella popular 
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Dia 
Horari 

inici 
Hora 
final 

Activitat 

10-sep 17:30 19:00 Tallers infantils 

19:00 20:00 Xocolatada 

21:00 23:00 Sopar popular 

21:30 23:00 

 
23:30 1:00 

Concert Imperial Jade, es va fer dj només per la previsió de 
pluja 

1:00 3:00 Dj 

11-sep 12:00 12:15 Toc de les Dotze 

12:15 14:00 Vermut musical  

12-sep 19:00 19:30 Concurs de truites , es va annul·lar per falta de participants 

19:30 22:30 Karaoke 

20:30 22:30 Sopar popular 

13-sep 21:00 23:00 Sopar popular 

21:30 23:00 Concert 

23:30 1:00 Concert amb The Ramblers, es va fer dj per la pluja 

1:00 3:00 Dj 

14-sep 0:00 3:00 Dj 

 
Tot i la pluja, aquest any va haver-hi una gran afluència de públic i molta presència dels 
membres de la Colla en tots els actes. 
 
Resum dels comptes 

 
Recursos: 

• Districte, ACTES CENTRALS mitjançant la Coordinadora: 
Permisos Cercavila del Pregó, Matinades, Correfoc, Cercavila dels Focs 
Subvenció de Coordinadora: pirotècnia del Correfoc 
Ambulància Correfoc 
COMISSIÓ DE FESTES MAPS mitjançant la Coordinadora: 
Permís 
1 escenari 
1 punt de llum 
1 cablejat i caixa de connexió 
100 Taules 
160 cadires 
Papereres  

Concepte Ingressos Despeses 

ACR Federació de Comissions dels Carrers 800  

Ingrés 12662.68  

Decoració  1023.24 

Barra  5468.63 

Música  5271.62 

Publicitat  297.03 

 12662.68 12060.52 

Benefici 602.16  
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Tanques 
Servei de neteja 
Servei de vigilància 
Lavabos 
MILLA DEL DRAC (amb la Coordinadora) 
Permís 
1 escenari 
Ambulància 
200 Tanques 
Servei de Neteja 
1 generador 
2 lavabos 

• Guàrdia Urbana (amb la Coordinadora):  
Acompanyament a totes les cercaviles i correfocs 
Retirada de vehicles 

• Colla del Drac: 
Carpes 
Connexió elèctrica 
Equips de so 
Decoració del carrer 
 

Ara ve Nadal 
 
Dia 14/12/19 , tot el dia. 
Rambla del Poblenou 
 
Fira de Nadal del Poblenou, acte de celebració de Nadal al carrer a la Rambla del Poblenou 
per donar a la ciutat un espai nadalenc.   Dins del dia d’activitat hi ha la Fira d’artesans i 
entitats, Tallers de fanalets, La Marató de TV3, Nadales, Contacontes, Xocolatada i 
espectacle de Mort i renaixement del Fénix. 
 
De 10 a 20h Fira de Nadal del Poblenou 

• Parada de Ramets de Nadal de la Colla del Drac, es van fer 282 ramets a 5€ 

• Tallers per la Marató els talles van recaptar 1000€ i van tenir un  cost de 115.87€ 

• Tallers infantils munta el teu Fanalet 

• Paradetes d’Artesans, 52 artesans 1 entitat. 
Fer cagar el Tió 
10h Plantada de Figures 
12h  13a Cercavila de Bestiari de Nadal del Poblenou 
14h Dinar 27 persones de les colles convidades, 65 persones de la colla a un cost de 
10€7pers.  
18h Concert/ Contacontes de Nadal  
19:30h Xocolatada amb Melindros,  a càrrec de  la Pastisseria Triomf i el Tio Che 
20h Mort i Renaixement del Fènix, a la Rodona del Casino  
 
Molta afluència tot i tenint en compte que La Maratò de TV3 estava muntant una grua al 
Casino, fet que va originar alguns problemes logístics. 
 
Recursos: 

• Districte: 
Permís per a realitzar l’activitat 
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Permís 
2 generadors 
Cablejat 
1 punt de llum 
Taules 75 
Cadires 75 
Servei de Neteja 

• Guàrdia Urbana:  
Tall del carrer Joncar. 
Acompanyament a la cercavila 
Retirada de vehicles 
Baixada de pilones 

• Colla del Drac: 
Taules,  
cadires,  
carpa,  
connexió elèctrica,  
equip de so 

 

Carrossa de carboners 
 
Dia 5/01/20 Hora 16:00  
Carrers de Poblenou 
 
Decoració del camió i participació a la cavalcada de reis que organitza la ACR. 
Es reparteixen caramels, carbó i es pinten cares. 
 
Enguany hi ha hagut prou participació dels membres de la Colla en el muntatge i dies 
previs. El dia de la cavalcada hi ha van participar molts membres de la Colla. 
 
Recursos: 
 

• Colla del Drac: 
Decoració de la carrossa  ........ 181.87€ 
2 Generadors 
Equip de so 
Il·luminació 
50kg Caramels ........................ 123€ 
50kg Carbó .............................. 190€ 
Quota ACR  ............................. 65€ 
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Taula resum de l’activitat de la secció 
 

Data Lloc Títol Col·laboradors 

23/04/19 Can Saladrigas Sant jordi  

17-19/05/19 Barri de 
Poblenou 

Festes de Maig Pastisseria Triomf  
Tio Che 
Artesans de la fira 
Diables de Poblenou 
Gegants de Poblenou 
Guspires 
Falera Gironina 
Entitats de Poblenou 
Coordinadora d’entitats de Poblenou 
 

23/06/19 c. Espronceda 
c. Ramón turró 

Foguera i sopar 
de Sant Joan 

 

06-15/09/19 Barri de 
Poblenou 

Festa Major Pastisseria Triomf  
Tio Che 
Artesans de la fira 
Diables de Poblenou 
Gegants de Poblenou 
Entitats de Poblenou 
Coordinadora d’entitats de Poblenou 
 

14/12/19 Rambla de 
Poblenou 

Ara ve Nadal Artesans de la Fira, Triomf, Tio Che, 
Fruiteria Mas 

05/01/20 Barri de 
Poblenou 

Carrossa de 
Carboners 

ACR Comissions de Festes dels Carrers 
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SECCIÓ DE COMUNICACIÓ, 2019 
 

Funcionament i composició de la secció 
 

Composició 

Nombre de persones adscrites a la secció. 
 
Durant tot l’any 2019, 21 persones han participat de la dinàmica de la secció. Tot i que, 
puntualment hi ha hagut aportacions d’altres persones. 
 
Grup de Botiga: 15 Persones 
Gestió de la informació: 6 persones 
 

Funcionament 

Nombre de reunions que s’han fet. 
 
Gestió de la Informació: Només s’ha  fet 1 reunió de secció presencial. 
 
Grup de Botiga: s’han  fet moltíssimes més reunions-sessions de treball adreçades 
essencialment a la realitazió de productes per a la Botiga de la Colla 

Participació mitjana a les reunions 
 
Gestió de la Informació:  a l’única reunió que s’ha fet hi van assistir 2 persones. 
Tota l’activitat i els debats sobre elaboració d’elements de difusió i altres accions s’ha fet 
per mitjans electrònics. 
 
Grup de Botiga: a les sessions de treball de botiga hi han assistit: 
 

• Elaboració de roses per sant Jordi: 7 persones 

• Elaboració de productes per a Festes de Maig: 2 persones 

• Elaboració de productes per a la parada de Nadal: 6 persones 

• Elaboració de Ramets de Nadal: 10 persones 
 
En l’elaboració de productes hi han participat dues persones alienes a la Colla del Drac, 
que per afinitat hi ha volgut prendre part: 
 

• Tere Moreno que ha fet les figures de la Víbria amb ganxet 

• Lola Cascales que ha ajudat amb les feines preparatòries de Nadal 
 

Temes i idees que han estat més presents durant l’any 2019 
 
L’absència de criteris a l’hora de dur a terme accions comunicatives que han provocat 
sentiment de greuge en alguns grups o persones. Alhora, fa que moltes accions que són 
bàsicament comunicatives quedin fora de l’abast de la Secció de Comunicació. 
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Hem copsat la necessitat de fer arribar tota la informació a tots els socis de forma eficaç i 
complerta. De manera que, més enllà de les convocatòries per als grups que estan 
implicats en alguna activitat, sigui tota la massa social que pugui accedir a la informació de 
totes les activitats i així pugui decidir si s’hi vol participar-hi d’alguna manera, o no, ni que 
tant sols sigui assistint-hi com a públic. 
 
Tot i que és un tema que se’ns planteja de fa temps, durant el 2019, també ha estat 
present la preocupació pel funcionament del Grup de Botiga: la implicació de gent nova, 
l’aportació de propostes de productes i les càrregues de feina de la gent que hi ha 
treballat. 
 

Relació de la secció amb les altres seccions de la Colla 
 
Per definició la feina de la Secció de Comunicació es genera a partir de les necessitats que 
generen la resta de seccions i òrgans de l’associació. De totes maneres, principalment 
s’han atès demandes difusió de les activitats de la secció d’Activitats.  
 
També es fa fer una edició de fullets de captació de nous socis a demanda de la 
Presidència de l’entitat que es va distribuir a la Milla del Drac. Així com la campanya de 
cursos de formació musical que va ser arran d’una iniciativa de la Junta i en la que hi va 
prendre part la Vocalia de Música. 
 
Durant el 2019, s’ha dut a terme una campanya singular per commemorar el 10è aniversari 
de la Penyora de Foc. Per iniciativa de la Junta, s’han fet deu rèpliques de 20 cm. de la 
Penyora de Foc i s’han lliurat a les deu persones o entitats que han custodiat la Penyora 
cada un d’aquests deu anys. 
 

Aportacions de la secció al funcionament general de la Colla. 
 
Des de la Secció no s’han fet propostes formals que volguessin incidir en el funcionament 
de la Colla.  De totes maneres cal valorar la gestió de la comunicació interna que permet 
difondre les informacions bàsiques per al funcinament normal de l’associació. Aquesta 
gestió té els seus exponents més clars en el Batec de Drac ( butlletí setmana ) i el canal 
corporatiu de  Whatsapp 
 

Relació cronològica de les activitat o accions que ha fet la secció 
 
Del 8 al 23 d’abril. 
Període de disseny i realització dels productes de botiga de Sant Jordi. Dia 23 de d’abril, 
Botiga a Can Saladrigas, tot el dia. 
 
Festes de Maig 
Dia 18 de maig, botiga a la Rambla: Venda de barrets i mocadors per al correfoc 
Dia 19 de maig, botiga dins de la Fira d’Entitats i Artesans. 
 
14 de setembre,de 10 a 14 h a la Rambla, Rodona del Casino. 
Parada divulgativa de la Colla a la Festa Major 
 
Del 5 d’octubre fins al dia 14 de desembre. 
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Període de disseny i realització dels productes de botiga de Nadal. Dia 14 de desembre, 
Botiga a la Rambla durant tot el dia. 
 
22 de novembre de 2019: Reunió per plantejar la creació d’un bloc privat per als socis de la 
Colla del Drac. 
 
El disseny la producció dels elements de comunicació s’ha posat en comú per mitjans 
digitals col·laboratius. 
 
Principalment l’activitat s’ha distribuït de la següent manera: 
 

Disseny d’imatges per a cartells i mitjans digitals:  
Albert Domingo, Ferran Oto i Manel Ollé 
 

Responsable del Grup Botiga: Lluïsa Vandellòs 
Al   Grup de Botiga hi ha participat un total de 15 persones que han pres part en alguna de 
les seves activitats, tant sigui l’elaboració dels productes o la venda a la parada. 
 

Xarxes Socials: 
Butlletí electrònic:  .................................. Manel Ollé 
Facebook:   .............................................. Ferran Oto 
Instagram:  .............................................. David Paixà 
Twittwer:  ................................................ Manel Ollé 
Whatsapp:  .............................................. Manel Ollé 

Taula Resum de l’activitat de la Secció 
 

Concepte 
Elements de 
comunicació 

Tipus detall Producció 

Ara ve Nadal Cartell bèsties de la 
Cercavila 

impresos Cartell bèsties de la 
Cercavila 

La Peiper 

Ara ve Nadal Cartell de l’activitat impresos Cartell DIN A3 La Peiper 

Ara ve Nadal,  Taller de fanalets impresos Fulls volants La Peiper 

Ara ve Nadal,  Taller de fanalets impresos Retallables La Peiper 

Campanya Socis Adhesius impresos Adhesius La Peiper 

Campanya Socis Carpetes Colla impresos Carpetes Colla La Peiper 

Campanya Socis Formularis d'altes impresos Formularis d'altes La Peiper 

Campanya Socis Reunions de persones 
interessades 

Presencial 4 reunions Producció 
pròpia 

Comunicació 
corporativa 

Batec de Drac Mitjans digitals Butlletí electrònic Producció 
pròpia 

Comunicació 
corporativa 

Canal de Whatsapp Mitjans digitals Informacions d’interés Producció 
pròpia 

Comunicació 
corporativa 

Allotjament digital Mitjans digitals Lloc web Cat1 

Comunicació 
corporativa 

Blog Espurna de Drac Mitjans digitals Xarxes socials Producció 
pròpia 
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Concepte 
Elements de 
comunicació 

Tipus detall Producció 

Comunicació 
corporativa 

Comptes de correu Mitjans digitals correu corporatiu Producció 
pròpia 

Comunicació 
corporativa 

Disseny d'aplicacions Gestió de la 
informaicó 

Disseny d'aplicacions IES 
Poblenou 

Comunicació 
corporativa 

Disseny i manteniment 
web 

Mitjans digitals Lloc web IES 
Poblenou 

Comunicació 
corporativa 

Facebook Mitjans digitals Xarxes socials Producció 
pròpia 

Comunicació 
corporativa 

Identitat corporativa impresos Adhesius Logo La Peiper 

Comunicació 
corporativa 

Instagram Mitjans digitals Xarxes socials Producció 
pròpia 

Comunicació 
corporativa 

Marxandatge Impressió 3D reproduccions de les 
figures 

Creactiu 

Comunicació 
corporativa 

Penyoretes Rèpliques de 
Penyora 

Tall làser Creactiu 

Comunicació 
corporativa 

Penyoretes Rèpliques de 
Penyora 

Peanyes Producció 
pròpia 

Comunicació 
corporativa 

Penyoretes Rèpliques de 
Penyora 

Targes cartolina La Peiper 

Comunicació 
corporativa 

Penyoretes Rèpliques de 
Penyora 

Capses acetat Vidal 
Papers 

Comunicació 
corporativa 

Twitter Mitjans digitals Xarxes socials Producció 
pròpia 

Comunicació 
Interna 

Projecte de Blog privat Mitjans digitals Xarxes socials Producció 
pròpia 

Comunicació 
Interna 

Llibrets dels espectacles impresos Llibrets "Reanixement" i 
"Despertada" 

La Peiper 

Comunicació 
Interna 

Material de formació 
CRE 

impresos Dossier CRE La Peiper 

Comunicació 
Interna 

Material de formació 
CRE 

Mitjans digitals Power Point Producció 
pròpia 

Comunicació 
Interna 

Whatsapp Mitjans digitals Xarxes socials Producció 
pròpia 

Cursos de música Publicitat impresos Cartell DIN A3 La Peiper 

Cursos de música Publicitat impresos Cartell DIN A4 La Peiper 

Festes de Maig Botiga Compra de 
material 

Samarretes MAS 
Publicitat 

Festes de Maig Botiga Compra de 
material 

barrets  

Festes de Maig Botiga Compra de 
material 

Feltre  

Festes de Maig Botiga Vendes de 
Botiga 

Material divers Producció 
pròpia 

Festes de Maig Fira impresos Credencial Botiga La Peiper 

Festes de Maig Flor de Maig impresos Litografies numerades La Peiper 

Festes de Maig Flor de Maig impresos Punts de llibre La Peiper 

Festes de Maig Publicitat activitats impresos Cartell DIN A3 La Peiper 

Festes de Maig Publicitat Pancarta Roll Up Digiprint 

Festes de Maig Publicitat impresos Full volant La Peiper 

Festes de Maig Publicitat Pancarta Pancartes Digiprint 
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Concepte 
Elements de 
comunicació 

Tipus detall Producció 

Festes de Maig Senyalització i avisos impresos Material divers La Peiper 

Milla del Drac Publicitat impresos Cartell DIN A3 La Peiper 

Milla del Drac Publicitat impresos Full volant La Peiper 

Sant Joan Publicitat impresos Cartell DIN A4 La Peiper 

Sant Joan Senyalització i avisos impresos Full volant veïns La Peiper 

Sant Jordi Botiga Compra de 
material 

Roses  

Sant Jordi Botiga Compra de 
material 

Cartolines  

Sant Jordi Botiga Compra de 
material 

Cordill  

Sant Jordi Botiga Compra de 
material 

paper de regal  

Sant Jordi Botiga Vendes de 
Botiga 

Roses de sant Jordi Producció 
pròpia 

Sant Jordi Publicitat Impresos Cartell DIN A4 La Peiper 
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SECCIÓ DE FIGURES, 2019 
 

Funcionament i composició de la secció 
 

Composició 

Nombre de persones adscrites a la secció. 
La secció de Figures adults de la Colla del Drac del Poblenou, està formada a data del 31-
12-2019 per 40 persones de les quals 9 són dones i 32 homes, dels quals 3 són menors i 2 
són acompanyants. 
 

Altes a la secció en el període 1 de gener al 31 de desembre de 2019 
Durant l’any 2019 s’han donat d’alta per formar part de l’activitat del grup 6 persones. 

Baixes a la secció en el període 1 de gener al 31 de desembre de 2019 
En aquest període hem tingut 3 baixes del grup que també han deixat de formar part de la 
Colla. 
 

Funcionament 

Nombre de reunions que s’han fet 
Durant l’any s’han realitzat tres reunions del grup de figures per tractar temes propis del 
grup i una reunió amb la secció de música per tal de mirar de coordinar possibles activitats 
i assaigs conjunts per millorar l’espectacularitat del conjunt de la Colla a les actuacions i 
sortides. I una reunió d’una comissió interna del grup per tal de presentar propostes de 
millores del vestuari. 
 

Participació mitjana a les reunions 
Amb una participació mitjana de 9 persones per reunió de grup. 
 

 Temes i idees que han estat més presents durant l’any 2019 
Els punts més persistents que s’han tractat en les reunions ès millorar la seguretat en els 
correfocs, i reiteradament es presenten propostes de millores en la roba, perquè siguin 
més pràctiques, còmodes i segures. Així com insistir en un ordre i comportament 
conseqüents a l’activitat que desenvolupem. 
 
Un altre punt és la de millorar les actuacions, pel que es demanen cursos de formació 
interpretativa,  realitzar assaigs conjunts grup de figures i música, investigar i millorar 
punts de focs, sistema d’encesa i noves seqüències de pirotècnia. 
 

Relació de la secció amb les altres seccions de la Colla 
La relació dels components de la Colla en general és correcte i fluida. 26 persones 
integrants del grup participen de forma activa en diverses comissions o fins i tot dintre 
d’altres vocalies. 
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Aportacions de la secció al funcionament general de la Colla 
La secció fa una aportació important al funcionament general de la Colla, tant amb la 
participació dels seus integrants dintre de les comissions com amb l’aportació de 
propostes de millora continua i de relacions integradores per tots els membres de la Colla 
 

Relació cronològica de les activitats 
 

Reunió de la secció per valorar l’any 2018 
Diumenge 20 de gener, 11:00. Can Saladrigas 
Reunió de valoració i memòria d’activitats. 
 
Es prenen els següents acords: 
Mirar de millorar la roba de les actuacions tant dels carregadors com millorar la roba del 
Fènix. Es crea una comissió per tal de presentar propostes, la primera reunió es realitza l’ 
1/02 a les 19:00. 
 
Convidar a la secció de Música per assajar junts els balls del Drac i la Víbria i qualsevol 
assaig de la secció. 
 

• Incloure com a objectius del 2019: 

• Fer una vestimenta que encaixi amb el Fènix i una alternativa al barret que possibiliti 
l’accés a les figures i no molesti durant la càrrega dels portadors. 

• Faldilles de gala per l’Estarrufat i faldilles noves per el correfoc, ja que estan malmeses. 

• Millorar la capacitat de punts de foc a les figures sense malmetre la seva estètica. 
 
Prenen part de la reunió 11 socis de la secció 
 

Reunió de la secció per coordinar l’any 2019 
Diumenge 10 de març, 17:30. Can Saladrigas 
Reunió de coordinació. 
 
Es prenen els acords: 

• Proposta de vestit portador de Fènix,  pantalons granota , afegir una faldilla o alguna 
cosa per donar-li un acabat i una caputxa. 

• Mirar de programar una sessió de teatre per la tardor a mitjans d’octubre. 

• Caldria fer uns assajos per la despertada de Bèsties abans de les festes de Maig i mirar 
si es pot canviar els vestits, comentar-ho amb la secció de música. 

• Intentar quedar de forma continuada per realitzar el manteniment de les figures. 
 
Prenen part de la reunió 7 persones 
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Assaig de la Mort i Renaixement del Fènix 
Diumenge 10 de març, 19:00. Can Saladrigas 
Assaig de la Mort i Renaixement del Fènix 
Per la sortida de Santa Madrona, fem un Assaig 
de Mort i Renaixement amb la gent de Música 
Participen al’assaig 9 persones i els músics de la 
Colla 
 
VII FESTA DE CULTURA POPULAR AL RAVAL 
“Santa Madrona” 
Dissabte 16 de Març, 16:30. Plaça Gardunya. 
Cercavila de gegants i bestiari, amb l’espectacle 
de la Mort i Renaixement del Fènix com a 
cloenda del’acte. 
És una passejada per dintre de Raval amb una 
part per la Rambla de Barcelona, som una 
dotzena d’entitats entre gegants i figures, tot i 
que som els únics que fem servir pirotècnia. 
Anem amb el Fènix i l’Ou, es fa servir el camió i 
la resta de gent va amb transport públic. 
Després ens conviden a berenar. És una torna 
per la seva participació en la cercavila de 
bestiari nadalenc. 
A part de la secció de Música, hi participem 12 
persones entre portadors, actuants de la mort i 
renaixement i ajudants. 
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Bestiuari 2019 
Dissabte 6 d’abril, Tot el dia. Parc de Sant 
Martí. 
Plantada, amb cercavila i correfoc. 
 
Al matí és una plantada de figures al Parc de 
Sant Martí amb tallers pels petits, a la tarda 
una cercavila i correfoc pel carrer Guipúscoa i 
ballades de lluïment finals al Parc de Sant 
Martí. 
Finalitza amb un sopar a l’institut Salvador 
Galí. Anem amb Fènix, Víbria i Estarrufat. 
Posen la pirotècnia i el sopar, tot i que ells es 
fan càrrec del transport, anem amb el nostre 
camió i de passada donem un cop de mà en 
alguna figura com el Gaudiamus. 
 
Actua la secció de Música i de figures, som 
una vintena de persones entre portadors i 
ajudants per les tres figures. 

 
 

 

 

Tres Tombs infernals 
Dissabte 12 de gener, 20:00, Sant Andreu del 
Palomar 
 
Dintre d’una actuació teatral al carrer, on 
interpreten a la lluita de Sant Antoni amb el 
diable, hi ha una actuació on figures. És el 
segon any consecutiu que ens conviden i 
sempre anem amb el Fènix, que és de les 
poques sortides que va amb pirotècnia. 
 
Aquesta activitat atreu unes 500 persones de 
públic, 4 colles de bèsties i un parell de 
diables, així com entitats teatrals i d’altres, hi 
participem amb la secció de figures amb 
portadors del Fènix i d’altres que col·laborem 
amb l’activitat. 
 
Participem 14 persones de la Colla en 
l’activitat. No és una torna, anem amb el 
nostre transport i ens conviden a sopar i ens 
donen la pirotècnia. 
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Assaig de la Despertada de Bèsties Fogueres 
Diumenge 05 de maig, 17:30 , Can Saladrigas 
Assaig espectacle de Bèsties Fogueres 
Fem un assaig amb els participants i músics de la Colla 
Participen totes les seccions de la colla que prenen part amb l’acte. 

 
 

Festa del 150è aniversari del Casino l’Aliança del Poblenou 
Dissabte 11 de maig a les 17:00, Can Saladrigas 
Cercavila i actes de foc amb lluïments a la porta del casino 
 
Fem una cercavila sortint de Can Saladrigas, per carrer Joncar, amistat, una ballada de 
lluïment on estava la primera seu del Casino (rodona del doctor Trueta), i davant del 
Casino fem un petit muntatge pirotècnic amb ballades de figures, intervenció de Diables i 
bateries tirades des del terrat del Casino. Amb la col·laboració musical del grup de músics 
de la Colla. 
 
Actua la secció de Música i de figures entre portadors, diables i ajudants som 18 persones. 
 
 

 

Festes de Maig-2019 Despertada de les 
Bèsties fogueres 
Divendres 17 de maig a les 19:30, Can 
Saladrigas 
Actuació de teatre de carrer amb la 
presentació de les bèsties de foc de la Colla. 
 
És una actuació teatral de carrer que 
intervenen un presentador i 3 fures que són 
els conductors de l’acte que van presentant 
una a una les parts de la colla, primer 
surten els grups de percussió de la secció de 
música i després cada una de les figures, 
primer Estarrufadet, Fènix, Víbria i 
Estarrufat. Fent una ballada de lluïment. 
 
Actuen totes les seccions de la Colla. 
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Festes de Maig  – 2019 Entrega penyora 
de foc i cercavila de Torxes
Dissabte 18 de maig a les 21:00, Can 
Saladrigas 
Entrega de la penyora de foc per obtenir el 
foc del correfoc, amb la cercavila de torxes. 
Aquest any l’entitat que rebrà la penyora és 
el MOVI 
Cada any, per l’inici del correfoc s’entrega 
una penyora a una entitat, establiment
persona del barri que segons criteri de la 
colla, realitza activitats en benefici del barri. 
Un cop s’entrega la penyora a canvi ens 
donen el foc per iniciar el correfoc. La 
penyora la té en custodia l’entitat tot l’any i 
al’any següent dues setmanes ab
correfoc de Festes de Maig, en una 
cercavila, es recull la penyora.
Actuen totes les seccions de la colla
 

Festes de Maig - 2019 Correfoc
Dissabte 18 de maig a les 22:00 , Rambla 
del Poblenou 
Correfoc, Aquest any la colla convidada es 
Guspires de Sant Martí. 
El Correfoc comença al carrer Pere IV amb 
Rambla amb el bateig de foc, on els nous 
vinguts de la colla, se’ls encercla amb 
diables que encenen les masses amb 
sortidors. A continuació es baixa pels dos 
costats de la rambla, infantils per un i 
adults per l’altre. 
Actuen totes les seccions de la colla
 

Festes de Maig - 2019 Cercavila 
d’aniversari 
Diumenge 19 de maig a les 12:00, Rambla 
del Poblenou 
Previ a la cercavila es realitza l’entrega de 
xumets a la Víbria. 
Per l’Entrega de Xumets, es crida e
nen que prèviament s’ha inscrit a la colla, 
entregarà a la Víbria el xumet, un cop 
finalitzada l’entrega, la Víbria farà la ballada 
dels marrets en correspondència als nens 
que li han fet l’entrega. A continuació 
realitzem la cercavila per la ram
finalitza amb unes ballades de lluïment amb 
foc. 
Actuen totes les seccions de la colla

34 

2019 Entrega penyora 
de foc i cercavila de Torxes 

g a les 21:00, Can 

Entrega de la penyora de foc per obtenir el 
foc del correfoc, amb la cercavila de torxes. 
Aquest any l’entitat que rebrà la penyora és 

Cada any, per l’inici del correfoc s’entrega 
una penyora a una entitat, establiment o 
persona del barri que segons criteri de la 
colla, realitza activitats en benefici del barri. 
Un cop s’entrega la penyora a canvi ens 
donen el foc per iniciar el correfoc. La 
penyora la té en custodia l’entitat tot l’any i 
al’any següent dues setmanes abans del 
correfoc de Festes de Maig, en una 
cercavila, es recull la penyora. 
Actuen totes les seccions de la colla 

2019 Correfoc 
Dissabte 18 de maig a les 22:00 , Rambla 

Correfoc, Aquest any la colla convidada es 

El Correfoc comença al carrer Pere IV amb 
Rambla amb el bateig de foc, on els nous 
vinguts de la colla, se’ls encercla amb 
diables que encenen les masses amb 
sortidors. A continuació es baixa pels dos 
costats de la rambla, infantils per un i 

Actuen totes les seccions de la colla 

2019 Cercavila 

Diumenge 19 de maig a les 12:00, Rambla 

Previ a la cercavila es realitza l’entrega de 

Per l’Entrega de Xumets, es crida el nom del 
nen que prèviament s’ha inscrit a la colla, 
entregarà a la Víbria el xumet, un cop 
finalitzada l’entrega, la Víbria farà la ballada 
dels marrets en correspondència als nens 
que li han fet l’entrega. A continuació 
realitzem la cercavila per la rambla i 
finalitza amb unes ballades de lluïment amb 

Actuen totes les seccions de la colla 
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 Poblenou Treu Banya 

Dissabte 1 de Juny a les 10:00, Passeig Calvet 
Vol ser una activitat conjunta amb les entitats 
del barri, 
 
Cada entitat, aporta alguna actuació, nosaltres 
fem plantada 
De la figura a les 13:00 i a la tarda un taller de 
portar la Víbria, 
al vespre fem una ballada de lluïment amb el 
grup de música. 
 
Participem 4 persones de figures i uns quants 
de música. 
 

 
 

 

 

Festa Major del Barri del Besòs 
Dissabte 16 de Juny a les 17:30, Rambla 
Prim amb Gran Via 
 
Primer és una cercavila de gegants, i 
participem amb la Víbria, anem amb els 
gegants per la Rambla Prim, fins a la Plaça 
Maresme. Un cop allí ells fans unes 
ballades i nosaltres un espectacle amb 
pirotècnia. Aquest cop són uns lluïments 
de la Víbria i finalitza un castell de focs. 
 
Participem amb la Víbria i el grup de 
música. Ens contracta l’ICUB amb una 
factura. 1200 € paguem pirotècnia i 
transport. La colla de Gegants ens convida 
a sopar. 
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 Foguera de Sant Joan 
Diumenge 23 de juny a les 21:00 Cercavila Can 
Saladrigas ; 22:00 encesa foguera 
 
Rebem el foc del Canigó a Can Saladrigas, el porten un 
col·lectiu del barri Sant Martí per la independència, i 
després fem una cercavila amb el Fènix i el grup de 
Músics, al’arribar a la cruïlla de Ramón Turró amb 
Espronceda, tenim la foguera que hem estat preparant 
tota la tarda, amb fustes que hem anat recollint, a les  
 
22:00 encenem la foguera i després fem un sopar de 
germanor a la mateixa cruïlla. 
 
Hi participa tota la colla. 

 

 
 

Festa Major del Poblenou, 2019 
Divendres 6 de Setembre a Diumenge 15 de 
Setembre 
No cal dir res més ! 
 
Divendres, 6 : La Milla del Drac      
 
Dissabte, 7, tarda : Pregó de Festa Major ( 
Cercavila, ballades, etc )    
 
Diumenge, 8 : Matinades  
 
Dimecres,11: Toc de les Dotze  
 
Dissabte, 14 : Correfoc  
 
Diumenge, 15, migdia : Cercavila de Gegants   
 
Diumenge, 15, vespre : Cercavila de Cloenda cap als 
Focs 
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Imatges de la Festa Major del Poblenou, 
2019 

 
 

 

La Mercè 2019 
Programa    
Exposició bestiari al Born  17 al 25 de 
setembre 
Muntatge dilluns 16 de setembre de 19H a 
21:30h 
Desmuntatge dimecres 25 de 19 a 21:30h 
Dins del marc de l' exposició hem muntat 
dues activitats : 
Dimarts 17 a les 19h Taula rodona : 
Cultura popular i infants A càrrec d' Eloi 
Linuesa i Edith Lasierra 
 
Dimecres 18 a les 19h Xerrada : Barret i 
mocador 40 anys després A càrrec d' 
Amadeu Carbó 
 
Passejada de bèsties  
Divendres 20 a les 22h - Convocatòria 
colles 20h 
Recorregut : Plaça Comercial, C/ Comerç, 
C/Princesa, C/Montcada, C/Sombrerers, 
Plaça Santa Maria, C/Santa Maria, Passeig 
del Born, Plaça Comercial. 
 
Correfoc  
Dissabte 21 - Convocatòria colles 19h. 
Correfoc 20:30 h 
Recorregut Cercavila tècnica : Plaça 
Comercial, C/Rec ( sentit muntanya), C/ 
Princesa, C/Tantarantana, Sant Agustí Vell, 
C/Sèquia, C/ Pou de la Figuera i Sant Pere 
Més Baix. Plantada ViaLaietana. 
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Reunió de valoració de la Festa Major 
Dissabte 28 de setembre: 18:00 
Es fa una valoració de la Festa Major i de la 
Mercè. Es planteja que s’ha d’assajar més 
amb músics per tal que les actuacions 
estiguin millor conjuntades, es demana al 
Vocal que plantegi una reunió amb la vocalia 
de música. Seria bo fer servir el guió de 
l’esquema del correfoc per les actuacions. 
Canviar els punts de foc per pinces. 
11 persones de la vocalia de música 
 

Reunió amb la vocalia de Música 
Divendres 11 d’octubre 19:00 
Ens reunim a petició de la vocalia de Figures per tal de fer assaigs conjunts i millorar les 
actuacions als correfocs i sortides. I estem d’acord en fer assaigs conjunts 
2 persones de figures i 3 persones de música. 
 

 

 

Apadrinament de La Tina de l’Escola Sant 
Martí 
Dissabte 19 d’octubre 12:00 
 
L’escola ha fet un Martinet blanc i ens ha 
demanat que el Fènix l’apadrini. Fem una 
festa d’apadrinament a l’escola amb unes 
ballades amb gralles.  
 
És una sortida molt agradable amb molt 
bona coordinació dels organitzadors de 
l’escola. Quedem en convidar-los un dia a 
Can Saladrigas. 
 
4 persones i músics 
 

 

Cursa de Dracs del Clot  
Dissabte 2 de novembre: 17:00 plantada 
És una molt divertida, cursa de Dracs, on hi 
ha dues categories de pes i amb rodes i en un 
circuit on es fan dues voltes per cursa, 
competeixen els dracs de dos en dos en una 
sèrie on corren uns amb els altres per 
eliminatòria. Hi ha molta germanor i gresca 
entre les colles. Posen la Piro i conviden a 
berenar, paguen 100 € del transport amb 
factura. 
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8 persones entre portadors i ajudants. 

 

XXXVIII Trobada de gegants a Girona 
Diumenge 3 de Novembre, 09:00 Planta al 
Parc del Migdia 
 
És una torna, de la cercavila de festes de 
Maig que varen venir els de la Fal·lera 
Gironina, és una plantada amb mots gegants 
i algunes bèsties. Anem amb el Fènix, ens 
conviden a esmorzar.  
 
Al final ens plou i queda deslluït, sense 
arribar a fer la cercavila. 
22 persones, anem amb cotxes particulars. 
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Correclown de La Verneda 
 
Dissabte 9 de Novembre, 19:00 inici 
correfoc plaça de les palmeres. 
 
És un correfoc al barri de la Verneda, amb 
forces colles convidades. El recorregut amb 
foc es per l’avinguda Guipúscoa, és fa una 
carretillada de dones al darrer del Mercat 
de Sant Martí i uns lluïments a l’ermita de 
Sant Martí, ens conviden a sopar i la 
pirotècnia. 
 
Tenim un accident, la Víbria cau mentre 
ballava encesa es torcen els ferros de la 
boca. 
 
Anem 14 persones i músics, portem masses 
per la carretillada de dones. 
 

 

 

Festivitas Bestiarium 
Dissabte 16 de Novembre, Cervera. 15:30 
Plantada , 17:00 inici cercavila de la Paeria 
fins a la Universitat. 
 
És la gala de la Federació Bestiari, on es fa 
una cercavila amb lluïments i foc i en 
finalitzar la gala uns lluïments. Després ens 
conviden a sopa. Paga la pirotècnia i el 
transport. 
 
Anem 10 portadors i músics 
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Assaig de ballar el Fènix i de la 
“Mort i Renaixement” 
Dissabte, 23 de novembre, 17:15 – 
18:00 , Can Saladrigas 
Practiquem de portar i ballar el Fènix 
per part de noves portadores i fem 
l’assaig de l’espectacle de “Mort i 
Renaixement”. 
 
Els nous els gravem perquè es puguin 
veure com ballen i fem un assaig amb 
els participants i músics de la Colla 
 
Participen totes les seccions de la 
colla que prenen part amb l’acte. 
 

Assaig de “Mort i Renaixement del 
Fènix” 
Diumenge 1 de desembre 18:00 , Can 
Saladrigas 
Assaig Mort iRenaixement del Fènix 
Fem un assaig amb els participants i 
músics de la Colla 
Participen totes les seccions de la 
colla que prenen part amb l’acte. 
 

Espectacle de “Mort i 
Renaixement del Fènix” 
 
Dissabte 15 de desembre 20:00, 
Rambla del Poblenou, rodona casino 
 
Ara vé Nadal:  espectacle final, Mort i 
Renaixement del Fènix 
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Taula resum de l’activitat de la secció 
 

Data Lloc Activitat Participants Col·laboradors 

12/01/2019 Sant Andreu del 
Palomar 

Tres Tombs Infernals Fènix 14 6 colles entre Bèsties i 
Diables 

20/01/2019 Can Saladrigas Reunió de Valoració 11  

10/03/2019 Can Saladrigas Reunió de 
coordinació 

7  

10/03/2019 Can Saladrigas Assaig Mort i 
Renaixement del 
Fènix 

9 Grup de música 

16/03/2019 Plaça Gardunya VII Festa de cultura 
popular al Raval 
“Santa Madrona” 

Fènix 12 11 colles de gegants i 
bestiari festiu del Raval 

06/04/2019 Parc de Sant Martí Bestiuari 2019 Estarrufat, 
Víbria i Fènix 20 

Colles de Barcelona i 
d’arreu, unes 50 colles. 
Organitza Bestiari 

05/05/2019 Can Saladrigas Assaig Despertada de 
Bèsties Fogueres 

8 Grup de música 

11/05/2019 Rodona de 
l’Aliança 

150 aniversari Casino 
de l’Aliança del 
Poblenou 

Estarrufat, 
Víbria i Diablots 
18 

Casino de l’Aliança 

17/05/2019 Can Saladrigas Despertada de 
Bèsties Fogueres 

Estarrufat, 
Víbria i Fènix 
Tota la secció 

Grup de música i secció 
Infantil 

18/05/2019 Can Saladrigas – 
c/Pujadas (MOVI) 
, c/ Pere IV 
/Rambla 

Entrega Penyora foc i 
cercavila de Torxes 

Estarrufat, 
Víbria i Diablots 
Tota la secció 

Tota la Colla , Guspires 
de Sant Martí, Colla de 
Diables del Poblenou 

18/5/2019 c/ Pere IV- Rambla  
fins a c/Joncar – 
Rambla 

Correfoc Festes de 
Maig 

Estarrufat, 
Víbria i Diablots 
Tota la secció 

Tota la Colla, Guspires 
de Sant Martí, Colla de 
Diables del Poblenou 

19/05/2019 Rambla de 
c.Pallars fins c. Dr. 
Trueta, als dos 
sentits 

Cercavila d’aniversari Estarrufat, 
Víbria i Fènix  
Tota la secció 

Tota la Colla, Gegants 
del Poblenou i Fal·lera 
Gironina 

01/06/2019 Passeig Calvell Poblenou treu banya Víbria i Fènix, 4 Entitats del barri, unes 
10 

16/06/2019 Plaça del 
Maresme 

Festa Major del barri 
del Besòs 

Víbria, 8 Colla gegantera del 
Besos 

06/09/2019 Passeig Marítim 
del Bogatell 

La Milla del Drac 
Cursa atlètica i 
espectacle 

Estarrufat i 
Diablots 
Tota la Colla 

Kanaletes atletisme 

07/09/2019 Rambla mab Pere 
IV, fins Rodona 
del Casino 

Cercavila i pregó de 
Festa Major 

Estarrufat, 
Víbria i Fènix 
Tota la Colla 

Diables del Poblenou, 
Colla de Gegants del 
Poblenou i Colla Jove 
Castellera del Barcelona 

11/09/2019 
10:00 

Can Saladrigas Assaig toc de les 
dotze 

Participants a 
l’acte 12 i 
músics 

 

11/09/2019 
12:00 

MAPS, Maria 
Aguiló 

Toc de les Dotze Fènix, 12 i 
músics 

 

14/09/2019 Recorregut 
Correfoc 

Correfoc Festa Major Estarrufat, 
Víbria i 
DiablotsTota la 

Diables del Poblenou i 
Coordinadora d’Entitats 
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Data Lloc Activitat Participants Col·laboradors 

Colla 

15/09/2019 Can Saladrigas, 
Joncar, Rambla 

Cercavila d’aniversari 
dels Gegants del 
Poblenou 

Estarrufat, 
Víbria i Fènix 
Tota la Colla 

Gegants del Poblenou i 
Colles geganteres 
convidades 

15/09/2019 Can Saldrigas, 
Rambla, Passeig 
Marítim del 
Bogatell 

Cercavila de cloenda 
de festa els focs de 
Festa Major 

Estarrufat, 
Víbria o Fènix 
Tota la vocalia 
de figures 

Gegants del Poblenou i 
Coordinadora d’Entitats 

16/09/2019 
fins 
25/09/2019 

Mercat del Born Exposició del Bestiari 
Festiu de Barcelona 

Víbria i 
Estarrufadet 3  

Bestiari i colles de 
bèsties de Barcelona 

20/09/2019 Mercat del Born i 
voltant 

Cercavila de foc de 
les Besties fogueres 
de Barcelona 

Víbria, 10 i grup 
de música 

Bestiari i colles de 
bèsties de Barcelona 

21/09/2019 Via Laietana Correfoc de la Mercè Víbria, 18 i grup 
de música 

Bestiari i colles de 
bèsties de Barcelona 

28/09/2019 
18:00 

Can Saladrigas Reunió de Valoració 
de les festes 

11  

11/10/2019 Can Saladrigas Reunió amb Música 
per millorar els actes 

5 Vocalia de Música 

19/10/2019 Escola Sant Martí Apadrinament de la 
Tina 

Fènix, 4 i músics Ampa Sant Martí 

02/11/2019 C/Valencia amb 
Meridiana 

Cursa de Dracs del 
Clot 

Víbria i 8 Colla de diables del Clot 
+ 5 colles convidades 

03/11/2019 Parc del Migdia de 
Girona 

38a. Trobada de 
Gegants de Girona 

Fènix i 18 
contant els 
músics 

Colla Fal·lera Gironina i 
un grapat de colla de 
gegant i besties 
convidades 

09/11/2019 Plaça de les 
Palmeres 

Correclown de la 
Verneda 

Víbria i 14 mes 
músics 

Guspires de Sant Martí i 
una quinzena de colles 
entre diables i bèsties. 

16/11/2019 Universitat de 
Cervera 

FestívitasBestiarum Fènix, 10 i 
músics 

Bestiari i 10 colles 
convidades 

23/11/2019 
17:15 i 
18:00 

Can Saladrigas Assaig portar Fènix i 
Assaig Mort i 
Renaixement del 
Fènix 

8 i músics  

1/12/2019 
18:00 

Can Saladrigas Assaig Mort i 
Renaixement del 
Fènix 

8 i músics  

15/12/2019 
20:00 

Rodona del Casino Mort i Renaixment 
del Fènix 

14 i músics  
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SECCIÓ DE FIGURES INFANTIL, 2019 
 

Funcionament i composició de la secció 
 

Composició 
 
Nombre de persones adscrites a la secció, formada per: 
 
19 infants Estarrufadets (17 actius) 
21 progenitors Estarrufadets (19 actius) 
8 diablets i diabletes (5 actius) 
8 progenitors Diablets (6 actius) 
 
Altes a la secció en el període 1 de gener al 31 de desembre de 2019: 
9 altes (5 nens/es i 4 mares i pares) 
 
Baixes a la secció en el període 1 de gener al 31 de desembre de 2019: 
1 baixa (una mare) i 2 excedències (mare i fill) 
 

Funcionament 
 
Nombre de reunions que s’han fet: 
. 4 entre reunions i assajos 
 
Participació mitjana a les reunions: 
. 60-70% 
 

Temes i idees que han estat més presents durant l’any 2019: 
 
Cohesionar al grup, la participació a les sortides cada vegada és més alta. S’ha creat un 
ambient molt alegre i distès. 
 
Treballar per augmentar la participació en sortides fora del barri, de les nou propostes que 
s’han fet aquest any, finalment s’han fet quatre (Sta. Eulalia, Molins de Rei, la Mercè 
Passejada i Correfoc). 
 
Implicar als adults en les tasques d’organització d’altres seccions a través de grups de 
treball establert, com ara la Marató de TV3, Taller de fanalets, Maps o Botiga... 
 
Perfeccionar les ballades de l’Estarrufadet, s’han fet assajos tant al pati com a la sala gran, 
malgrat no s’han pogut fer cap conjuntament amb la secció de música. 
 

Relació de la secció amb les altres seccions de la Colla: 
 
Amb la secció de figures amb pares i mares que també i col·laboren, a més fem les sortides 
conjuntes tant a cercaviles com correfocs del Poblenou. 
 
Amb la secció de música amb la Percu Jove, a totes o gairebé totes les sortides que fem. 
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Amb la secció de botiga amb mares que també i col·laboren, per Festes de Maig i Festa 
Major. 
Amb la secció d’activitats amb pares i mares que també i col·laboren, com amb la Marató 
de TV3, Taller de fanalets, Nadales, Cavalcada de Reis.  
 
Aportacions de la secció al funcionament general de la Colla: 
Aportem gràcies als infants, una futura continuïtat a la resta de seccions. 
 
Aportem una altre punt de vista fresc, nou i en continu creixement amb una constant 
participació i entrada de nous membres. 
 

Relació cronològica de les activitat o accions que ha fet la secció 
 

Santa Eulalia 
9 de febrer del 2019, per la tarda a Barcelona centre. 
 
Xocolatada en la Plaça St. Miquel, Correfoc sortint de l’Ajuntament de Barcelona, Plaça St. 
Jaume, Ferran, Rambla de les Flors, Plaça Reial. 
 
Repercussió de l’activitat elevada al centre de la ciutat, amb molt de públic, han participat 
un elevat nombre de Colles amb l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Han participat 7 Estarrufadets, 4 Diablets, 16 pares i mares. 
 

Trobada de Bestiari Infantil a Molins de Rei 
27 d’abril del 2019, per la tarda a Molins de Rei. 
 
Trobada i cercavila amb foc de Bestiari Infantil, pels carrers del casc antic de Molins de Rei. 
Repercussió de l’activitat elevada al centre de la ciutat, amb molt de públic, han participat 
un elevat nombre de Colles amb l’Ajuntament de Molins de Rei. 
 
Han participat 11 Estarrufadets, 3 Diablets, 12 pares i mares. 
 

Despertada Festes de Maig 
17 de Maig del 2019, a les 19h a Can Saladrigas Poblenou 
 
Despertada de les bèsties fogueres de la Colla del Drac del Poblenou, sortida del cau amb 
foc i ballada de l’Estarrufadet a la Plaça. 
 
Repercussió de l’activitat normal, majorment amb públic infantil, ha participat com a 
entitats la Colla del Drac del Poblenou. 
 
Han participat 12 Estarrufadets, 3 Diablets, i 17 pares i mares. 
 

Correfoc Festes de Maig 
18 de Maig del 2019, a les 21h al Poblenou  
 
Correfoc de les Bèsties fogueres de la Colla del Drac del Poblenou i els Diables del 
Poblenou, pel casc antic del Poblenou. 
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Repercussió de l’activitat elevada al centre del Poblenou, amb molt de públic, han 
participat Colles del barri. 
 
Han participat 10 Estarrufadets, 4 Diablets i 16 pares i mares. 
 

Cercavila Festes de Maig 
19 de Maig del 2019, a les 12h al Poblenou 
 
Cercavila de les Bèsties fogueres de la Colla del Drac del Poblenou, Gegants del Poblenou, 
pel casc antic del Poblenou. 
 
Repercussió de l’activitat elevada al centre del Poblenou, amb molt de públic, han 
participat Colles del barri i Colla convidada el Drac Beatusaurus. 
 
Han participat 14 Estarrufadets, 4 Diablets i 20 pares i mares. 
 

Poblenou Treu Banya 
1 de juny del 2019, de 10h a 13h del matí a la Pionera 
 
Exhibició de l’Estarrufadet i la Vibria del Poblenou, fent participar a la gent, provant les 
bèsties, taller de xapes... 
 
Repercussió de l’activitat baixa a la Pionera, amb poc públic, han participat entitats del 
barri. 
Han participat 4 Estarrufadets, 0 Diablets i 6 pares i mares. 
 

Milla del Drac del Poblenou 
6 de setembre del 2019, per la tarda a la Platja Bogatell 
 
Curses d’una milla,  amb diferents categories per edats.  
 
Repercussió de l’activitat elevada al parc de la Platja Bogatell, amb molt de públic, han 
participat l’Institut Guttmann, Club Atletisme Canaletes i Colla del Drac del Poblenou. 
 
Han participat 8 Estarrufadets, 1 Diablet i 11 pares i mares. 
 

Cercavila del Pregó de la Festa Major del Poblenou 
7 de setembre del 2019, per la tarda a la Rambla del Poblenou 
 
Cercavila i Pregó de l’inici de la Festa Major del Poblenou. 
 
Repercussió de l’activitat elevada al centre del Poblenou, amb molt de públic, han 
participat entitats del barri. 
 
Han participat 11 Estarrufadets, 1 Diablet amb l’Estandard i 13 pares i mares. 
 

Correfoc Festa Major del Poblenou 
14 de Setembre del 2019, a les 21h al Poblenou  
 
Correfoc de les Bèsties fogueres de la Colla del Drac del Poblenou i els Diables del 
Poblenou, pel casc antic del Poblenou. 



Memòria de l’any 2019 – Colla del Drac del Poble Nou  47 
 

 
Repercussió de l’activitat elevada al centre del Poblenou, amb molt de públic, han 
participat entitats del barri. 
 
Han participat 12 Estarrufadets, 5 Diablets i 19 pares i mares. 
 

Cercavila Festa Major 
15 de setembre del 2019, a les 12h al Poblenou 
 
Cercavila de les Bèsties fogueres de la Colla del Drac del Poblenou, Colles convidades i 
Gegants del Poblenou, pel casc antic del Poblenou. 
 
Repercussió de l’activitat elevada al centre del Poblenou, amb molt de públic, han 
participat entitats del barri. 
 
Han participat 14 Estarrufadets, 5 Diablets i 18 pares i mares. 
 

Pasejada de Bèsties de la Mercè 
20 de setembre del 2019, a la tarda al Born, Barcelona 
 
Cercavila (amb una mica de foc) de Bèsties pels carrers del Born, amb lluïment inicial i 
cremada conjunta al final a la Plaça del Born. 
 
Repercussió de l’activitat elevada al centre del Born, amb molt de públic, han participat 
Colles de Barcelona. 
 
Han participat 10 Estarrufadets, 1 Diablets (sense res) i 11 pares i mares. 
 

Correfoc de la Mercè 
21 de setembre del 2019, a les 18h a Via Laietana, Barcelona 
 
Correfoc en dos fileres de bèsties fogueres, per Via Laietana des de Correus fins a Av. 
Francesc Cambó. 
 
Repercussió de l’activitat elevada al centre de Barcelona, amb molt de públic, han 
participat Colles de Barcelona. 
 
Han participat 8 Estarrufadets, 3 Diablets i 14 pares i mares. 
 

Taula resum de l’activitat 
 

Data Lloc Títol Participants Col·laboradors/Organitzadors 

09/02/19 Barcelona Sta. Eulalia 27 Agrupació de Bestiari i Ajuntament 

27/04/19 Molins de Rei Trobada Bestiari 
Infantil 

24 Els Dimonis de Molisn de Rei i 
Colles convidades 

17/05/19 Poblenou Despertada Festes 
Maig 

32  

Data Lloc Títol Participants Col·laboradors/Organitzadors 
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Data Lloc Títol Participants Col·laboradors/Organitzadors 

18/05/19 Poblenou Correfoc Festes Maig 30  

19/05/19 Poblenou Cervalila Festes Maig 38  

01/06719 Poblenou Poblenou Treu Banya 10 Coordinadora d’entitats del barri 

06/09/19 Poblenou Milla del Drac 20 Institut Guttmann, Club Atletisme 
Canaletes,Colla del Drac del 
Poblenou 

07/09/19  Poblenou Cercavila del Pregó 25 Coordinadora d’entitats del barri, 
Colla de Diables del Poblenou, Colla 
de  Gegants del Poblenou, Colla 
Jove Castellera de Barcelona, Colla 
del Drac del Poblenou 

14/09/19 Poblenou Correfoc Festa Major 36 Coordinadora d’entitats del barri, 
Colla de Diables del Poblenou, Colla 
del Drac del Poblenou 

15/09/19 Poblenou Cercavila Festa Major 37 Colla de Gegants del Poblenou i 
Colles convidades 

20/09/19 Barcelona Passejada Bèsties de la 
Mercè 

22 Agrupació de Bestiari 

21/09/19 Barcelona Correfoc de la Mercè 25 Agrupació de Bestiari 
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Colles que ens han convidat  

Dimonis de Molins de Rei 
 

Diables Trapelles de Sant Antoni 
 

 

Memòria en imatges 
 
Festes de Santa Eulàlia  
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Festes de Santa Eulàlia  

 
 

 
Actuació a Molins de Rei  
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Festes de Maig 2019  

  

 
 

 
 
 
Poblenou Treu Banya  

  
La Milla del Drac  



Memòria de l’any 2019 – Colla del Drac del Poble Nou  52 
 

 

 

 
 
 
 
 
Cercavila del Pregó  

 



Memòria de l’any 2019 – 
 

Correfoc de Festa Major 

 
Cercavila de Festa Major 

 
 
 

 Colla del Drac del Poble Nou  
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Passejada de Bèsties, Festes de La Mercè  

 

 
 
 
Correfoc de les festes de La Mercè  
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SECCIÓ DE MÚSICA, 2019 
 
Responsable Vocalia  Meritxell Campderrós 

Cap de Mamelles Lluïsa Vandellós 
 

Funcionament i composició de la secció 
 

Resum Global General de la Secció 
 
De forma general cada setmana s'intenta establir quin serà el treball i rol tant en els 
assajos com en les sortides quan s'escau encara que alguns cops no ha sigut possible. 
S'han fet algunes reparacions en alguns tabals com per exemple algun canvi de parxe. 
Es va treballar el document de música (tal com es va acordar a l'assemblea general de l'any 
passat) (Març) conjuntament amb el grup que ja es va crear en el seu moment quedant 
pendent d'aprovar a la propera assemblea extraordinària. 
 
A causa d'una gran demanda de socis nous que volien entrar a la secció de música i no 
tenir molt clar com donar una bona acollida, s'ha hagut de crear unes formacions 
específiques per poder donar-los cobertura. Al setembre va haver-hi una reunió oberta a 
tothom (tant pels nous membres com pels socis de la colla) perquè tothom estigues 
informat, i si volgués, en pogués accedir. 
 
Com ara per ara, aquests grups únicament es contemplen com formació, i ja que el curs no 
està finalitzat, se situen a la memòria amb una taula a part fins a saber ubicació precisa. 
 

SECCIONS MEMBRES 
Secció Gralles Noves 4 (1 baixa Set – 1 alta Set) 

Demonsquad 7 

Percussió Jove 15 (1 baixa Agost – 1 alta Oct) 

Percussió Gran Eh! 15 (2 altes Març – 1 baixa Set – 2 baixes 
Des) 

Combo Nombre Variant (no estable) 

Mamelles 5 
 
Degut a que totes les seccions estan cobertes per encarar una formació i degut a que la 
percussió petita està amb construcció, es decideix tancar totes les seccions de música fins 
a nova ordre, i fins finalitzar l’Estudi de l’Escola de Música. (Març 2019). 
 
En acord adoptat a la junta del dia 4 de novembre es decideix tancar les formacions 
de música per no distorsionar el seu funcionament i poder fer així, una valoració més 
precisa. 
 

SECCIONS – Formació Musical FORMACIONS - MEMBRES 
Formacions 30 Formacions 

Formació Musical Infantil - Sensibilització 8 Membres 

Formació Musical Gran – Percussió Gran 8 Membres 

Formació Musical - Gralles 4 Membres 
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Despesses 2019 
 
CONCEPTE 
Formacions Musicals 
Baquetes - Tokobongo 
Parxe - Alfonsi 
Material per Carnestoltes 
Caixa, Corretja i PKS 
Canyes Gralla - Casa Parramón 
Lloguer Espai per Concert de Mamelles 
 

Resum Global per seccions 
 
Gralles La secció ha patit una baixa i una alta. Valorar molt positivament que el grup de 
gralles noves s'hagi anat consolidant i que de mica en mica s'hagi anat unificant al grup 
estable. 
 
Combo El grup de Combo per falta de temps no s'ha treballat molt, encara que caldria 
esmentar que s'ha anat consolidant i que està format bàsicament per membres de gralles i 
percussió gran.  
 
Percussió Jove La secció de percussió jove va iniciar els assajos amb un professor que venia 
un cop al mes i els intentava ensenyar ritmes nous perquè ells els poguessin treballar, un 
cop finalitzat aquest trimestre va ser baixa perquè l'objectiu de les classes no es duia a 
terme. 
En aquest últim trimestre s'ha treballat molt el treball en equip, degut això, alguns 
membres de la secció que no acabaven de sentir-se agust, han pogut acabar definint una 
mica al seu lloc. 
 
Percussió Gran La secció ha patit tres baixes i dues altes. Durant el primer trimestre es van 
intentar intercanviar rols d'instruments, tasca que s'ha deixa't de fer en el transcurs de 
l'any per falta de membres a l'hora dels assajos. 
 

Resum Objectius  
 

1. Consolidar la comissió de manteniment de música, NO ASSOLIT 
2. Potenciar el manteniment i bon ús del material, PARCIALMENT ASSOLIT 
3. Aprendre a tenir cura dels instruments, PARCIALMENT ASSOLIT 
4. Compaginar sortides amb música de gralles i percussió conjunta, PARCIALMENT 
ASSOLIT 
5. Enregistrar les diferents músiques de la colla, NO ASSOLIT 

 
 

Memòria per activitats  
 
ASSAJOS, REUNIONS… NOMBRE 

Assajos 137 

Assajos conjuntament amb figures 3 (10 Març – 23 Nov – 01 Des) 

Reunions Internes 2 (25 Gen – 28 Set) 

Reunió Treball Projecte de música 09 de març – En aquesta reunió únicament es 
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treballa el funcionament de la secció i queda pendent 
de tractar el document de l’Escola de Música 

Reunions amb altres vocalies 11 d’octubre – Intentar millorar la coordinació 

entre música i figures 
Inventaris 1 (26 Gen) 

Taula Resum de les activitats 
 

DATA LLOC SORTIDES PARTICIPANTS COL.LABORADORS 

05-Gen Poblenou Cavalcada de Reis Percu Mixta  

01-Feb Poblenou Carnestoltes Percu Mixta  

16-Març Raval Raval Combo  

16- 
Març 

Raval Espectacle Mort i 
Renaixement Fènix 
 

Combo  

06- 
Abril 

Verneda Sortida Verneda Percu Mixta Bestuari 2019 
 
 

27-Abril Molins de 
Rei 

Sortida Molins de Rei 
 

NO COBERTA  

04-Maig 
 

Poblenou Esclat Combo Coordinadora 
d’Entitats 

11-Maig Poblenou Flor de Maig Gralles, Percu Jove i Percu 
Gran 

Casino de l’Aliança del 
Poblenou 

17-Maig Poblenou Despertada de Bèsties Gralles, Combo, Percu 
Jove i Percu Gran 

 

18-Maig Poblenou Cercavila de Música Gralles, Combo, Percu 
Jove i Percu Gran 

 

18-Maig Poblenou Cercavila de Torxes Gralles  

18-Maig Poblenou Correfoc Festes de Maig 
 

Percu Jove i Percu Gran  

19-Maig Poblenou Cercavila d’Aniversari Gralles, Percu Jove i Percu 
Gran 

 

01-Juny Poblenou Cargol Treu Banya – 
Jornada Conjunta 
d’activitats 

Percu Jove i Percu Gran Coordinadora d’Entitats 

06-Juny Poblenou Casino Cultura Percu Mixta Generalitat de Catalunya  

13-Juliol Poblenou Concert Portes Obertes 
Gegants 
 

Mamelles Gegants del Poblenou 

16-Juny Besós Sortida Víbria Besós Percu Mixta Colla Gegants del Besós 

16-Juny Besós Espectacle Vibria Besós 
 

Percu Mixta Colla Gegants del Besós 

23-Juny Poblenou Revetlla de Sant Joan Percu Mixta  

06-Set Poblenou Cercavila Milla Percu Mixta  

06-Set Poblenou Espectacle Milla Percu Mixta  

07-Set Poblenou Pregó Festa Major Gralles, Percu Jove i Percu 
Gran 

 

08-Set Poblenou Matinades 
 

Gralles i Percu Mixta  

08-Set Poblenou Concert/Vermut MAPS Mamelles   

14-Set Poblenou Correfoc de Festa Major 
 

Percu Jove i Percu Gran  

15-Set Poblenou Cercavila de Gegants Gralles, Percu Jove i Percu 
Gran 
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DATA LLOC SORTIDES PARTICIPANTS COL.LABORADORS 

15-Set Poblenou Cercavila de Focs Gralles i Percu Mixta  

11-Set Poblenou Toc de les 12 
 

Percu Mixta  

20-Set Ciutat Vella Passejada Festes de la 
Merçè 
 

Percu Mixta Bestiari 

21-Set Ciutat Vella Correfoc Infantil de la 
Merçe 
 

Percu Mixta Bestiari 

21-Set Ciutat Vella Correfoc Adult de la 
Merçè 
 

Percu Mixta Bestiari 

18-Oct Poblenou Apadrinament Escola 
Sant Martí 
 

Gralles Escola Sant Martí 
+ Colla del Drac 

02-Oct Clot Cursa del Clot 
 

NO COBERTA  

03-Oct Girona Farel.la Gironina 
 

Gralles Colla de Gegant de Girona 

09-Nov 
 
 

Verneda Corre-Clown Cercavila 
Tècnic 
 

Percu Jove  

09-Nov Verneda Corre-Clown Correfoc 
 

Percu Jove  

16-Nov Cervera Cervera Percu Gran Bestiari 

14-Des Poblenou Ara Ve Nadal Gralles i Percu Jove  

14-Des Poblenou Espectacle Mort i 
Renaixement Fènix 

Combo  

 
 
 


