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TRENQUEM TÒPICS SOBRE LES BARRAQUES
(Si ets un usuari d’aquest espai, això t’interessa)

TÒPIC NÚM.1
La majoria de gironins pensa que 
les barraques de Girona apareixen 
uns dies abans de Fires per art de 
màgia i desapareixen gràcies al 
mateix art.

Això és... mentida. Durant tot l’any, els 
membres de la Comissió de La Copa, 
organisme que representa més de 
70 entitats de la ciutat, és a dir, totes 
les que opten a barraca, vetllen per 
l’organització d’aquest esdeveniment i 
s’encarreguen d’aspectes de la gestió 
de l’espai com el sorteig de parades, la 
seguretat, la contractació dels lavabos 
o els contactes amb els proveedors, 
a més de vetllar pel compliment de la 
normativa dins d’aquest espai.

TÒPIC NÚM. 2
La programació de l’escenari 
de La Copa la paga íntegrament 
l’Ajuntament.

Això és... mentida. L’Ajuntament deci-
deix el pressupost de la programació 
però la Comissió de La Copa aporta 
una part important de les despe-
ses d’aquest espai. Aquest any, la 
Comissió ha aportat 40.000 euros del 
pressupost total. Els diners de la Co-
missió provenen de cada barraca, que 
hi aporta una quantitat, i de patrocinis 
de proveedors. Tot i la seva important 

aportació econòmica, la comissió NO 
decideix res sobre la programació 
musical de l’escenari. 

TÒPIC NÚM. 3
Hi ha membres d’entitats que treuen 
benefici econòmic personal de les 
barraques.

Això és... mentida. En cap cas, els 
beneficis de les barraques es destinen 
a res que no siguin les activitats de 
l’entitat o projecte solidari que l’han 
gestionat. Una de les funcions de la 
Comissió de la Copa és vetllar perquè 
el procés d’adjudicació de les barra-
ques sigui totalment legal i transparent, 
que no es relloguin barraques i que les 
associacions que la gestionen tinguin 
un contingut i una finalitat. Totes les 
persones que treballen a la barraca 
ho fan voluntàriament i sense cobrar. 
D’altra banda, moltes associacions 
subsisteixen tot l’any gràcies als bene-
ficis que obtenen de la barraca.

TÒPIC NÚM. 4
A les barraques es ven alcohol a 
menors.

És probable que sense mala fe en 
alguna barraca s’hagi venut alcohol a 
menors, tenint en compte que hi ha 
nits que hi passen 20.000 persones i 

sovint és difícil distingir un menor de 
18 anys d’un que ja ha complert l’edat 
legal per consumir alcohol. Cal dir, 
però, que l’any passat al llarg de les 9 
nits es van denunciar dues barraques 
per haver venut alcohol a dos menors 
(es calcula que en tots els dies hi 
passen unes 150.000 persones). En 
canvi, van ser milers les ampolles 
d’alcohol que es van trobar per terra 
adquirides fora de les barraques. Amb 
tot, sempre es tendeix a criminalitzar 
les barraques com si fos l’única època 
de l’any que els menors consumeixen 
alcohol. La mateixa vigilància estricta 
que s’aplica a les barraques s’hauria 
d’aplicar també a supermercats i altres 
establiments que dispensen alcohol als 
menors al llarg de tot l’any.

D’altra banda, la Comissió de la Copa 
no considera que s’ha de responsa-
bilitzar dels menors que, amb permís i 
diners dels seus pares, surten a la nit 
i intenten adquirir alcohol. L’educació 
dels joves no està, de moment, entre 
les atribucions de la comissió.

TÒPIC NÚM. 5
La Comissió de la Copa no serveix 
per a res.

Com hem dit més amunt, la comissió 
de la Copa és un organisme que repre-

senta més de 70 entitats de la ciutat i 
que té un potencial enorme com a eina 
ciutadana. Només cal que les entitats 
s’hi impliquin i creguin en la força que 
poden arribar a tenir per millorar cada 
any l’espai  de La Copa i conservar el 
seu esperit popular i representatiu de 
la ciutat.

Perdoneu, però algú ho havia de dir.

Podeu trobar més informació de la Comissió de La Copa al bloc:
lacopagirona.wordpress.com
Podeu aportar les vostres idees i suggeriments a:
lacopagirona@gmail.com

Coordinació de continguts: 
Alícia Martínez

Administració: 
Lluís Thió

Gestió Comercial:
Josep Masdevall

Redacció: 
Alícia Martínez, Jaume Gratacós,
Esteve Marcó i Gerard Calle
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Xavier Felip (Grafixcat)

Coordinació de publicitat:
U-val events

Disseny i maquetació: 
Aleix Freire

L’Endoll especial Fires de Sant 
Narcís és una publicació d’Orella 
Activa amb la col·laboració de la 
Comissió de La Copa.



Harry Potter de Girona 
versus la Mosca 
Collonera.

rraques són tan sorolloses, i pleguen 
tan tard... Potser caldria regular-ho.
MC -Home Harry, alegria, que és fes-
ta major. Jo entenc que tu prefereixes 
recollir-te d’hora per anar a veure 
els gegants però també hi ha molta 
gent que vol disfrutar de les activitats 
nocturnes. Que és una setmana a 
l’any! I et diré més, Girona és una de 
les poques ciutats de les comarques 
gironines on es regula l’horari de 
tancament de les barraques i els 
horaris es compleixen estrictament. I 
pels gironins que no us agrada la nit és 
un gran avantatge que només hi hagi 
gresca a La Copa, la resta de la ciutat 
és un cementiri!

HP -Amb això tens raó... Jo no hi 
entenc res però cada any molta gent 
diu que la programació és una merda 
(ups, perdó per l’improperi).
MC -Ja saps Harry que mai plou a gust 
de tothom i és molt fàcil criticar però de 
tota manera, aquí ni la comissió de La 
Copa ni les entitats que gestionen les 
barraques no poden opinar ja que no 
decideixen absolutament res de la pro-
gramació musical que fa l’Ajuntament.

HP -Doncs Mosca, jo em pensava que 
la Comissió era la responsable de tot.
MC -Collonades Harry. L’Ajuntament 
només li deixa fer la feina bruta: el 
sorteig, contractació de serveis, 
recerca de proveedors... Les barraques 

són un gran cap de turc: no poden 
prendre decisions però sempre se les 
carreguen. I a sobre, l’Ajuntament les 
utilitza per signar convenis d’exclusivitat 
amb marques comercials i aconseguir 
subvencions per  a altres activitats a 
la ciutat. Per tant, la Copa és el gran 
negoci de l’Ajuntament.

HP -I pels pispes. Sembla que hi ha 
molts furts.
MC -Potser sí, però això no és res-
ponsabilitat de la Comissió de la Copa 
ni de les barraques, potser més aviat 
de la policia, no? El que passa és que 
la policia està entretinguda en altres 
coses... com a tot arreu on hi ha molta 
gent s’ha d’anar en compte i no portar 
la cartera a la vista ni deixar la bossa a 
sobre d’una barra, però això tampoc 
ho faries en una discoteca ni en un 
mercat, oi?

HP -Doncs tens raó. Ostres Mosca, ho 
tenia malentès, potser hauré de passar 
algun dia a fer una butifarra i un refresc.
MC -I si et prens una ratafia no et farà 
cap mal home! Perquè ets major de 
18, no?

El nostre intrèpid Harry Potter, un gironí 
de cap a peus, ha sentit alguns rumors 
sobre les barraques. Per això, abans 
d’anar a la Catedral (el temple religiós, 
no la discoteca) a recollir els cotonets 
de Sant Narcís, ha decidit parlar amb la 
Mosca Collonera, un “barraquero” de 
cap a peus i representant a l’ombra de 
la Comissió de La Copa.

Harry Potter -Què tal Mosca Collone-
ra? Et volia preguntar, d’això... Vols dir 
que no seria millor que els empresaris 
de l’oci nocturn s’ocupessin de la gestió 
de les barraques? Potser funcionarien 
més bé...

Mosca Collonera -Que funcionen 
malament ara? No crec que sigui una 
mesura molt encertada Harry, recorda 
que La Copa és un espai popular d’on 
les associacions gironines treuen bene-
ficis de la venda de begudes i entrepans 
que destinen a les seves activitats. En 

canvi, si ho gestionessin els empresaris, 
els diners d’una activitat popular anirien 
a parar a butxaques privades. Hi ha 
entitats que si es queden sense barraca 
hauran de tancar la paradeta, doncs 
subsisteixen gràcies a aquests guanys. 

HP -I doncs, que l’Ajuntament no els 
dóna prou subvencions?
MC -Està clar que no, si han de viure de 
la barraca...

HP -Això de la gestió també ho deia 
perquè es veu que l’any passat es 
va vendre alcohol a menors i ara 
l’Ajuntament ho vol controlar.
MC -O i tant, doncs tindran feina si han 
de controlar arreu on venen alcohol a 
menors, hauran de muntar guàrdia a 
tots els supermercats i colmados, saps 
els milers d’ampolles que es van trobar 
pel terra de La Copa l’any passat? 

HP -No ho sabia... Però és que les ba-



Cada any la comissió de La Copa organitza el Concurs de Disseny de 
Gots de Girona. Les il·lustracions guanyadores les podreu veure en els 
milers de gots reciclables que podreu adquirir a La Copa. Els guanyadors 
d’aquest any són els següents: 

1er premi
Anna Pigem de Palol

2on premi 
Raquel Fructos Martínez

3er premi 
Xavier Garriga Torras

Dues bandes de ska, una d’elles, 
els barcelonins High Times, 
amb gran projecció, i l’altra, Dr. 
Calypso, de gran trajectòria, 
pugen aquesta nit a l’escenari de 
les Barraques de La Copa. 

Procedents del barri de Gràcia, 
High Times presentaran el seu 
primer disc Que no acabi mai! 
-un disc que, per cert, té llicència 
de Creative Commons, i us 
preguntareu i què coi és això? 
doncs que us el podeu descarregar 
gratuïtament del seu web 
hightimes.cat-. Si us agrada el bon 

ska heu de veure aquesta banda, o 
sigui que aquesta nit no feu tard a 
les barraques.

Als Dr. Calypso no els calen 
presentacions. Una de les bandes 
de ska més internacionals de 
Catalunya amb gairebé 25 anys 
de trajectòria. Ens quedem amb 
el seu clàssic Se’ns pixen (se’ns 
pixen a sobre i diuen que plou, 
només amb paraules no en tenim 
prou, les vostres promeses ja no 
creiem), molt adient en els temps 
que corren.

NIT DE VESPES, 
MARTINS I RUDEBOYS

28
divendres

Dr. Calypso i High Times defensaran l’escena skatalítica a la Copa

Dr. Calypso



I un cop arribem a les barraques, 
passarem de la crítica social 
a la reivindicació del ritme i la 
festa. Començaran Radical 
Animal Beat, una banda de funk 
electrònic formada per alguns 
membres de La Suite Mosquito. 
Creada el 2008, en la seva curta 
però intensa trajectòria, la banda 
ja ha actuat en un munt de 
països europeus i també al Japó, 
on aquest any havia de tornar 
però per motius radioactius ha 
posposat la visita. A les barraques 
presenten el seu segon disc 
Anyway que, igual que el primer, 

podeu descarregar-lo del web 
radicalanimalbeat.com. I és gratis, 
no es pot permitir!

I de França, arriben Poutrelles 
Fever, uns dignes hereus del 
llegat de Mano Negra. Ja us 
podeu imaginar per on van els 
trets. Si teniu ganes de festa, 
aquest dia no hi podeu faltar. Amb 
un ritme frenètic sobre l’escenari, 
Poutrelles Fever presenten On est 
où là? (On estem). Doncs aquest 
dissabte 29 estaran a Girona fent 
pujar la temperatura musical de 
la Copa.

NIT 
D’ORELLA ACTIVA

29
dissabte

Radical Animal Beat i Poutrelles Fever, una gran bola de ritme i 
festa a l’escenari de la Copa

Pels que no ens coneixeu, som Orella Activa, una associació musical 
que promou la música a Girona des de fa 10 anys i, entre d’altres coses, 
és la responsable d’aquesta publicació que teniu a les mans. Ens podeu 
trobar a orellaactiva.org i, a més, aquest dissabte 29, ens podeu seguir 
amb el nostre Soundsystem pel centre de la ciutat, que sortirà de la 
plaça Catalunya a les 21.30h i, recorrent el centre de Girona amb diver-
ses parades perquè us abeureu, arribarà a les barraques a les 23.00.

Aquest any, al nostre camió pujaran uns vells coneguts de l’escena 
rapera Nomah i Lexa acomanyats de Bilpack, Mc’s disposats a cremar 
la ciutat amb les seves veus crítiques. Nomah és sobradament conegut a 
Girona ja que ha estat col·laborador de Geronación i Ariadna Puello. Als 
plats, Dj. Ero. Tot un luxe de Soundsystem.

Rap crític al 
Soundsystem 
d’Orella Activa 
pel centre de Girona

Poutrelles Fever
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- Noves mesures, diuen. Es veu que l’any 
passat es va vendre alcohol a DOS menors...

- Ah, val. M’he acollonit... creia que era en 
Felip Puig que venia a fer el toc.

Xavier Felip Cat.  -Grafixcat.net-



“Ei, estira’t aquí, que surt el sol i no 
vull dormir”. Tota una declaració 
d’intencions de Jaume Pla, Mazo-
ni, a la lletra d’Ei, que surt el sol, 
un dels seus temes més populars 
i que aquest beatlemaníac confès 
segur que tocarà a l’escenari de la 
Copa. Versàtil com ell sol, tant te’l 
pots trobar en un concert intimista, 
només amb la seva guitarra, com 
omplint un gran escenari com el de 
la Copa (i de veritat que l’omple). 
Mazoni presenta els temes del seu 
darrer disc Fins que la mort ens 
separi, on insisteix amb el seu dis-
curs sincer i sovint cru, com la vida 

mateixa, i aquest toc “quimiporte-
rià” que desprèn la seva música.

Un cop més, compartirà escenari 
amb el seu “paisà” de la Bisbal, 
Carles Sanjosé, Sanjosex, que 
presentarà el seu darrer disc 
Temps o rellotge. Moltes coses en 
comú tenen aquests bisbalencs 
que darrerament es preocupen pel 
pas del temps (deu ser que han 
madurat). Aquest concert és una 
gran oportunitat de gaudir de dos 
elements clau de l’actual escena 
pop catalana que, per sort, no es 
van dedicar a la ceràmica.

LA BISBAL
OCUPA GIRONA

31
dilluns

Els dos referents actuals de l’escena bisbalenca, 
Mazoni i Sanjosex, a la Copa

BATUCADA PER 
COMPENSAR 
LA RETALLADA 

30
diumenge

Les retallades pressupostàries 
també han afectat l’activitat a 
l’espai de La Copa. De moment, 
aquest any han caigut les 
actuacions del dia 30 i aquell dia, 
l’escenari estarà buit. 

Per compensar la retallada, el 
diumenge 30 la banda dels 
Diables de l’Onyar farà una 
batucada que de ben segur 
animarà La Copa i ens farà passar 
la fred. 

Així podreu anar fent boca pel 
Correfoc, que es farà dilluns 31 a 
les 22.30h.

Els Diables de l’Onyar animaran La Copa en un dia sense 
actuacions a l’escenari

MazoniBanda dels Diables de l’Onyar



L’OPORTUNITAT 
A L’ESCENARI

3
dijous

Estils molt diversos i molt talent i 
originalitat un any més entre els 34 
participants al Concurs de Música en 
Viu del Gironès INTRO. Finalment, el 
jurat, format per un microfonista sord, 
un jubilat destrempat i una fregona 
(en definitiva, format per professionals 
gironins del món de la música, com 
sempre), ha escollit aquestes nou 
bandes com a finalistes, per diferents 
motius que no vénen al cas, però 
bàsicament perquè han estat les que 
més els han agradat.

Sis bandes s’han classificat per 
actuar a les finals del Concurs de 
Música en Viu del Gironés INTRO

ROCK AMB 
DENOMINACIÓ 
D’ORIGEN

4
divendres

2
dimecres

1
dimarts

· Dimarts, 1 de novembre

· Dimecres, 2 de novembre

· Dijous, 3 de novembre

Gossos i Teràpia de Shok s’enfilen a l’escenari de La Copa

Com cada any, l’escenari de La 
Copa dedica una nit a bandes de 
l’escena catalana. En aquesta oca-
sió, hi podrem veure Teràpia de 
Shock, una jove banda d’Olot que 
es troba en el seu gran moment. 
Malgrat que els seus membres 
freguen l’adolescència -i sovint el 
seu públic- aquests olotins tenen 
les coses molt clares i s’han llençat 
al rock sense embuts.

Per tancar la nit, pujaran a 
l’escenari Gossos, una formació 
ben consolidada que no necessita 
massa presentacions. Aquesta 
serà una de les seves darreres 
actuacions abans de la seva anun-
ciada aturada pel 2012. Gossos 
adverteixen que només és una 
aturada i que tornaran el 2013 amb 
un disc sota el braç.

22.00h.  Bosni Guanyadors Empordà 

en directe (no participen a INTRO)

23.00h  La Senyoreta   
 Descalça. 
23.50h  Clave de Sur. 
00.40h  Banda Bandarra. 

22.00h  Bleet It Guanyadors Calabutí 

de la Cellera de Ter.

23.00h  Aruna. 
23.50h  Casparvon. 
00.40h  Mute. 

22.00h  Cinc Elements, 
Guanyadors del Concurs Intro de l’any passat.

23.00h  Caiko.
23.50h  Sitofonk. 
00.40h  Acoustic Souls.

GossosIntro



XII FIRES
POPU-
LAAARS!
DE
GIRONA

Dv. 28 D’0CTUBRE
20:30h Pregó inauguració 
Fires Populars a càrrec de 
l’actor Toni Muñoz, i amb la 
participació dels Diables 
de l’Onyar
21h Concert amb:
L’Esca del pecat 
(Titot i David Rossell)
Hard Buds 
(Rock, Girona)                              
La Tosca Brava 
(Punk-Rock, Girona)
Miquel del Roig
(Popurri popular català, 
Ametlla de Mar)
A la Pl. General Marvà
Org: Ateneu 24 de Juny

Ds. 29 D’0CTUBRE
14h Dinar Popular  
A la Pl. Salvador Espriu                                                           
16h Olimpíades Populars 
(gimcana, inscripcions in situ)
A la Pl. Salvador Espriu
Org: Casal Independentista 
El Forn
Música:
21:30h Sound system 
amb Nomah, Lexa i Bilpack
A la Pl. Catalunya
Org: Orella Activa
22.30h Concert amb:
Ca Vell 
(Cançó d’autor, Girona)
Jordi, Sesc i l’esperit
de Sant Pere 
(Música de taverna, Girona)
A l’Ateneu 24 de Juny
Org: Ateneu 24 de Juny

Dg. 30 D’0CTUBRE
17h Taller de circ. Amb 
la Companyia Circolate 
i la Companyia Les 
Estampades, als Jardins de 
la Infància
Org: La Màquia - Endavant
19h Cinema a la rasca
“El vals de Bashir”, un fi lm 
d’Ari Folman.
A l’Ateneu 24 de Juny
Org: Ateneu 24 de Juny

Dl. 31 D’0CTUBRE
22:30h Pau Dj. E.N.D 
(Indie-rock-electro, Girona)
A l’Ateneu 24 de Juny
Org: Ateneu 24 de Juny

Dt. 1 DE NOVEMBRE
Espectacle infantil
18h Contes-contes “Girona, 
el regne de les mosques” 
a càrrec de La Faràndula 
Social.
18:30h Taller de reciclatge 
a càrrec de La Faràndula 
Social.
19h Xocolatada
A la Plaça Auriga
Org: Ateneu 24 de Juny

Dc. 2 DE NOVEMBRE
20:30h Música d’arrel amb 
el grup Escampillem
A la Pujada St. Domènec
Org: ADAC

Dj. 3 DE NOVEMBRE 
19:30h Teatre al carrer 
amb: “Poden caure els 
anells però els dits queden” 
per la Cia. A l’improvizzo. 
“Dona, una vida plena de 
lluites” per la Cia. T de set. 
“El dia de l’espectador (el 
DVD)” per la Cia. 7 de làtex
A la Pl. General Marvà
Org: La Màquia - Endavant

Dv. 4 DE NOVEMBRE
20:30h Bicicrucis
Sortida a la Pl. Catalunya
Org: Barrufet Rondinaire
21:30h IV Concurs de 
truites i berenar
22:30h Música acústica 
amb Sea & Earth (Èxits dels 
70 anglesos, americans
i catalans)
A l’Ateneu 24 de Juny
Org: Ateneu 24 de Juny

Ds. 5 DE NOVEMBRE
16h Campionat futbol
A la Pista de Vista Alegre
10:15h Trobada d’scooters
a la Pl. Catalunya                                         
10:30h. Pujada als Àngels                                           
12h. Concentració i pica-
pica a l’Ateneu 24 de Juny
Org: Ateneu 24 de Juny
i Girona Scooter Club
22:30h Dansa fusió tribal, 
The Mirror
23h Jam de Monòlegs
A l’Ateneu 24 de Juny
Org: Ateneu 24 de JunyGIRONAGIRONAOrganitza: Col·labora:
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Si hi ha una nit d’actuacions a les 
barraques que és recomanable, 
fins i tot oligatori, no perdre’s és 
precisament aquesta, amb dues 
reconegudes bandes internacionals 
que en els seus respectius estils 
han estat referents i que difícilment 
tornarem a veure a Girona, i encara 
menys, gratis. Obriran l’escenari 
The Herbaliser, una banda de 
Londres tan eclèctica i versàtil 
que mescla una infinitat de ritmes 
a les seves composicions sense 
arrugar-se: jazz, rap, funk, R&B. Els 
avalen prop de 20 anys sobre els 

escenaris i vuit discos al mercat.

Per la seva banda, Freestylers, 
encara que en formació soundsys-
tem, és una formació anglesa crea-
da als anys 90 que ha basat els 
seus ritmes en el breakbeat, amb 
variats estils i influències, diferents 
a cadascun dels seus discos. En 
el seu darrer treball, Past, present 
and futur EP s’apropen al dubstep i 
al techno. Però amb els Freestylers 
mai se sap, ja ho diu el seu nom. 
Un colofó de luxe per a una gran 
nit de música ballable.

TENIU GANES DE 
MOURE L’ESQUELET?

5
dissabte

Nit de luxe amb The Herbaliser i Freestylers SoundSystem, dos 
referents internacionals

The Herbaliser




