
4a Cercavila de la Imatgeria Festiva de les Escoles 

Festes de Maig del Poblenou, 2016 
Dia: divendres 20 de maig 

Plantada de les Colles: a les 18:00h, Rambla del Poblenou, carril bici sentit mar, entre Ramon 

Turró i Llull, amb l’ordre establert. 

Ordre Cercavila: 

1. Provençals 
2. Escola Bressol l’Aliança 
3. Fluvià 
4. L’Arenal  
5. Les Acàcies 
6. Montseny 
7. La Llacuna  
8. Sant Martí 
9. Pere IV i Institut Quatre Cantons 

 
Inici de la Cercavila: a les 18.30h, Rambla, Rodona del Casino(Ramon Turró - Joncar) 

Recorregut: Rambla del Poblenou, carrer Taulat, Marià Aguiló, Joncar i Can Saladrigas 

Cercavila: serà coordinada per membres de la Colla del Drac del Poble Nou, seguiu les seves 

instruccions i recomanacions, amb acompanyament de la Guardia Urbana. 

Contacte: Pau Gil, 686238483, activitats@dracpoblenou.cat 

Arribada a Can Saladrigas, carrer joncar:  

-Els grups de percussió han de deixar de tocar al arribar al carrer Joncar amb Mariá Aguiló 

-Zona de ball, tancada amb tanques, per deixar lloc de ball i agilitzar la coordinació 

-Cada grup fa la seva ballada final, de 3 minuts com a màxim. A la zona reservada de ball, 

només podran accedir responsables dels grups, els portadors de les figures i els músics, però, 

en cap cas acompanyants. 

-Al acabar la ballada, sortiu de la zona reservada i aneu cap a la banda de la Xemeneia per 

deixar lloc, i sobretot, els músics hauran de deixar de tocar, per deixar començar al següent 

grup. 

 -Seguiu les instruccions de la persona que estarà parlant pel micro. 

Despertada de Bèsties Fogueres: a les 19.30h, en acabar els balls de les Figures festives de les 

Escoles, comença la despertada dels Dracs, la Víbria i el Fènix del Poblenou. Si us voleu quedar 

i ens ajudeu a despertar a les bèsties, ja ho sabeu, sou convidats i benvinguts!! 

 


