Festes de Maig de 2021
Recollida de la Penyora de Foc
8/5/2021, 18h, Ass. Invia, c. Amistat.
Des del maig de 2020, l’Ass. INVIA ha custodiat la Penyora de Foc, ara, quinze dies
abans del correfoc de les Festes de Maig, com sempre, l’anirem a recollir i la
portarem a l’exposició de les figures d’imatgeria festiva del Poblenou, a Can
Saladrigas.
Acte simultani a l’Esclat de les Festes de Maig que es farà al Casal de Barri.
Actes sense públic. Podreu seguir els actes des del canal de You Tube de Festes de
Maig
Presentació de La Flor de Maig 2021 de Jordi Mestrich
A les Xarxes socials, dia 13 de maig.
S'ha encarregat la imatge de la Flor de Maig 2021 a Jordi Mestrich, arquitecte,
fotògraf i membre de Fotoclub
otoclub Poblenou.
Seguiu-ho
ho a Twitter, Instagram i facebook #FestesMaigPoblenou
Venda de litografies, punts de llibre i samarretes a la Llibreria
Llibreria Etcètera, c. Llull 203 i
la Copista La Peiper, c. Marià Aguiló, 110
Exposició de les figures d'imatgeria de les escoles
Del 13 al 23 de maig, a la Sala d'Actes de
d Can Saladrigas.
Els Dracs, capgrossos, mulasses i gegants de les escoles del Poblenou es trobaran a
Can Saladrigas.
Contes a la vora dels Dracs
Dijous 20 de maig,, 17.30h, Can Saladrigas
Envoltats de dracs i bèsties fantàstiques podeu escolatar "Shhh!! 3 contes d'en Chris
Haughton', a càrrec de Martha Escudero,
Escudero acompanyats del Valsos poètics d'Enric
Granados.
Edat recomanada: de 6 mesos a 3 anys. Aforament limitat (30 places). En ordre
d'arribada.
Organitza: Biblioteca del Poblenou, Manuel Arranz
Despertada de les Bèsties Fogueres
Divendres, 21 de maig, 19h, al pati de la Xemeneia, Can Saladrigas
Veniu a fer soroll !! porteu
rteu sonalls i cassoles. Cal fer molt de xivarri per despertar
les bèsties fogueres.
Espectacle amb el públic assegut amb mascareta
mascaret obligatòria. Aforament 110 persones
Reserva d’entrades al web dracpoblenou.cat
L'ús de pirotècnia serà merament testimonial.
Audició dels Grups de Música de la Colla del Drac
...en lloc de la Cercavila de Música.
Dissabte, 22 de maig, al pati de la Xemeneia, Can Saladrigas
Dos passis: a les 11:30h i a les 12:30h
Espectacle amb el públic assegut amb mascareta
mascaret obligatòria. Aforament 110 persones
Reserva d’entrades al web dracpoblenou.cat
Paradeta de la Colla del Drac
Dissabte, 22 de maig, de 10 a 14h, davant de Can Saladrigas
Barrets, mocadors, litografies de la Flor de Maig de Jordi Mestrich...
Distribuirem les bengales per acompanyar el Correfoc als Terrats.. (fins esgotar
existències)

Lliurament de la Penyora de Foc
Dissabte, 22 de maig a les 19:00h
Lliurarem la Penyora de Foc a l’associació Fotoclub Poblenou, però enguany, com
l’anterior, no podrà començar el correfoc, començarà el Correfoc als Terrats !
La Penyora de Foc es lliura a alguna entitat, institució o persona com reconeixement
públic per algun fet destacat, com pot ser un trajectòria en promoció de projectes
culturals o festius, un aniversari destacat, una activitat que es consideri important
per al Poblenou... És l'assemblea de la Colla del Drac del Poble Nou que decideix
cada any a qui es lliurarà la Penyora.
Han rebut la Penyora de Foc:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Tio Ché, Orxateria, 2009
Pastisseria Triomf, 2010
La Licorera del Taulat, 2011
Escola d'Art del Poblenou, 2012
Coordinadora d'Entitats del Poblenou, 2013
Llibreria Etcètera, 2014
Agrupament Escolta Rakxa, 2015
Arxiu Històric del Poblenou, 2016
Sala Beckett, 2017
Bombers de Barcelona del Parc de Bombers de Llevant, 2018
Esplai MOVI, 2019
Associació INVIA, 2020

L’associació Fotoclub Poblenou, nascuda el 2011, amb els compromís i dedicació dels
seus membres ha esdevingut la cronista visual del Poblenou.
Acte sense públic. Podreu seguir els actes des del canal de You Tube de Festes de
Maig.
Correfoc als Terrats
Dissabte, 22 de maig, 21:30h
No podreu saltar i ballar sota les espurnes, però no ens estarem d’olorar la pólvora,
sentir els espetecs i gaudir de la llum de les espurnes !
Dispararem efectes pirotècnics des de terrats escampats pel Poblenou. No us ho
perdeu !
Paradetes de les Entitats del Poblenou
... en lloc de la 43a Fira d'Entitats i Artesans.
Diumenge, 23 de maig, de 10 a 19h, a la Rambla !!!
Amb distàncies, mascaretes, hidrogel, controls i precaucions moltes entitats del
Poblenou seran presents a la Rambla el diumenge de Festes de Maig !
Perquè Hi som i hi serem !
Ballades d'aniversari dels Dracs i de la Víbria
...en lloc de la Cercavila.
Diumenge, 23 de maig, 2 passis; a les 11h i a les 13h, al pati de la Xemeneia de
Can Saladrigas.
El Drac, l’Estarrufat, La Víbria, L’Estarrufadet, El Fènix, els Capgrossos de les Fires,

El Lloro del 36, El Gegantó Bomber i els Gegants del Poblenou faran les ballades de la
Cercavila d’aniversari del diumenge de Festes de Maig.
Espectacle amb el públic assegut amb mascareta obligatòria. Aforament 110 persones
Reserva d’entrades al web dracpoblenou.cat
Lliurament de Xumets a la Víbria
Diumenge, 23 de maig, 12h, al pati de la Xemeneia de Can Saladrigas.
Les cadires es disposaran en rotllana i la Víbria s'atansarà a cada família que estigui
inscrita per fer el lliurament. Un cop recollits els xumets es farà la Ballada dels
Marrecs.
Espectacle amb el públic assegut amb mascareta obligatòria. Aforament 110 persones
Reserva d’entrades al web dracpoblenou.cat
Rifa del Pastís i orxata per a tota la família
Diumenge, 23 de maig, 12h.
Podreu veure el pastís a l’aparador de la Pastisseria Triomf .
Participació gratuïta només cal inscriure’s al formulari web que trobareu a:
https://espurnadrac.blogspot.com/
Si us ha tocat, us avisarem per telèfon i el podreu anar a recollir el mateix diumenge
abans de les 2 del migdia.
Hi col·laboren: Pastisseria Triomf i Orxateria El Tio Ché
Traca final
20:00h
Tronada des de diversos terrats del Poblenou
Podeu seguir les Festes de Maig a:
Web: dracpoblenou.cat
Twitter: @DracPoblenou
Instagram: @dracpoblenou
Facebook : https://www.facebook.com/dracpoblenou
www.dracpoblenou.cat

Can Saladrigas, c. Joncar, 35

