Festes de Maig 2020, hi som i hi serem.

Programa d'actes
ctes
A cap activitat hi podrà assistir públic, només hi podreu participar des de casa vostra i seguirseguir
les per les xarxes socials i pel web.

9 de maig, 6 de la tarda
RECOLLIDA DE LA PENYORA DE FOC
Un representant de la Colla del Drac anirà a recollir la Penyora de Foc a
l’Esplai MOVI.
Des del maig de 2019, l’Esplai MOVI 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
rtarem a l’exposició de les figures d’imatgeria festiva del
Poblenou, a Can Saladrigas.
Podeu veure el vídeo [ aquí ] https://youtu.be/k0YqDSMAXVE
16 de maig
PRESENTACIÓ DE “LA FLOR DE MAIG 2020”
La Flor de Maig d’enguany, “Res
“
no ens prendrà la primavera (Clívia
florida)” és obra de Xavier Modamio i Civit del Fotoclub Poblenou.
Venda de litografies, punts de llibre i samarretes a:
·Llibreria Etcètera, c. Llull 203.
·Papereria La Peiper, c. Marià Aguiló, 110
Des del web https://espurnadrac.blogspot.com/p/la-flor-de-maig
https://espurnadrac.blogspot.com/p/la
maig-2020.html
es podran baixar per imprimir el punt de llibre i la litografia de la imatge “Res
no ens prendrà la primavera (Clívia florida)”.
flori

Dijous 21
PREGÓ DE LES FESTES DE MAIG
El pregó serà a càrrec del “Maig”, el personatge que cada any s'encarrega de
despertar les bèsties fogueres i es farà des de Can Saladrigas.
Podreu veure'n el vídeo des d'aquí.
Dijous, 21, a les 21h, en punt !
RECORD PER A AQUELLES PERSONES QUE HAN MORT ARRAN DE LA
COVID19
Un record per a les víctimes, una llum per a tothom
POSEM LLUM ALS BALCONS, AMB ESPELMES O TELÈFONS MENTRE SONA
"ESCRIUREM" DE MIKI NÚÑEZ.
Treu els altaveus al balcó i reprodueix la cançó de Miki Núñez “Escriurem”,
des del mòbil, l’ipod, l’ordinador...
Durant tres minuts, il·luminem els balcons i posem, alhora, la cançó
“Escriurem”
Podeu escoltar-la a: https://youtu.be/PoGFiOjfQvY
Del dia 18 al dia 24 de maig
LLIURAMENT DE XUMETS A LA VÍBRIA
Podeu venir a donar el xumet a la Víbria a Can Saladrigas.
Hi haurà una Bústia de xumets, del dia 18 al dia 24 de maig.
Des del web https://espurnadrac.blogspot.com/ podreu:
-Baixar i imprimir el certificat de lliurament de xumet
-Escoltar la música de la Ballada de Marrecs
Dissabte 23, a la tarda.
LLIURAMENT DE LA PENYORA
Lliurarem la Penyora de Foc a l’associació INVIA, però enguany no podrà
començar el correfoc, començarà el Correfoc en Xarxa!
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

L’associació INVIA és una associació que té com a missió la promoció integral
de les persones en risc d’exclusió social o amb algun tipus de discapacitat
psíquica.
Dissabte 23, 10 de la nit
CORREFOC EN XARXA
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 !
S'enlairarà el foc de maig, des dels terrats del Poblenou.
Dispararem efectes pirotècnics des de terrats escampats pel Poblenou. No us
ho perdeu!
Del dissabte, 23 al Diumenge, 31 de maig
FIRA D’ENTITATS I ARTESANS ( en xarxa )
Aquesta serà la 42 edició de la Fira d’Entitats i Artesans
Serà una fira virtual hi podreu accedir des de : www.dracpoblenou.cat/fira
Si podrà accedir a partir del dissabte 22 fins el diumenge 31 de maig.
Entreu al web i hi trobareu les paradetes de les entitats amb la informació de
les seves activitats i altres informacions.
També hi trobareu les parades dels artesans on podreu fer-los comandes
d’alimentació, productes tèxtils, bijuteria i joieria, ceràmica, joguines,
regals...
Diumenge 24
RIFA DEL PASTÍS D’ANIVERSARI I ORXATA PER A TOTA LA FAMÍLIA
Podreu veure el pastís a l’aparador de la Pastisseria Triomf , al blog i a les
xarxes socials.
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
Diumenge, 24, 8 del vespre.
TRACA FINAL
Tronada des de diversos terrats del Poblenou
Podreu seguir les Festes de Maig a:
Blog: https://espurnadrac.blogspot.com/
Twitter: @DracPoblenou
Instagram: @dracpoblenou
Facebook : https://www.facebook.com/dracpoblenou

