Encara que no te’l puguem veure,
vine amb un somriure
6 al 9 d’Agost

SALUTACIÓ
Ja som a l’estiu i això vol dir que s’acosta una de les festes més esperades per les guardiolenques
i guardiolencs: la Festa Major. Enguany, degut a l’emergència sanitària que hem viscut en els
darrers mesos, ens trobem davant d’una situació excepcional que fa que no puguem gaudir de
la festa de la mateixa manera que ho hem fet ﬁns ara.
Vivim en un context d’incertesa i de distanciament social que ens fa difícil poder programar les
activitats que any rere any s’havien dut a terme amb èxit, però des de la Regidoria de Cultura i
des del grup de Comissió de Festa Major no hem volgut deixar el municipi sense programació
cultural, lúdica o esportiva en aquests dies tan assenyalats. També hem volgut donar suport a tot
el teixit cultural: programadors, artistes, tècnics,… els quals han sigut un dels grans col·lectius
afectats per aquesta situació. Hem treballat durant moltes setmanes, intentant llegir l’ànim i
l’expressió de la majoria de veïnes i veïns. Finalment, hem optat per confeccionar un programa
auster, molt més reduït que l’habitual i respectant totes les garanties de seguretat, però amb una
bona dosi d’optimisme i amb moltes ganes de compartir el sentiment de celebració que sempre
acompanya la nostra Festa Major.
Vull agrair públicament l’esforç, l’energia i l'entusiasme que hi han dedicat l’equip organitzador,
la brigada municipal i les persones voluntàries.
Sabem que estem vivint un moment complicat i que vindran dies difícils, però us animem a
participar i a aproﬁtar aquesta oportunitat única que cada any ens ofereix la Festa Major. Feu-vos
vostra aquesta Festa i procureu que aquest sentiment de pertinença, de germanor i de
cooperació us acompanyi la resta de l’any. Fem gran la Festa Major; fem gran Sant Salvador de
Guardiola!
Molt bona Festa Major!
Georgina Mercadal Vinyals
Alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola

DIJOUS 6 d’AGOST
12.30 h

Missa en memòria de tots els vilatans morts durant el conﬁnament
que no han pogut tenir el comiat merescut
Amb acompanyament musical a càrrec de Mª Àngels Miralda.
Els assistents podran ocupar tots els bancs de l’església, a raó de dues persones per banc o cinc
persones si són del mateix nucli familiar. Serà obligatori portar mascareta i posar-se el gel
hidroalcoholic que hi haurà al cancell, abans d’entrar a l’església.
Lloc: Església

NO

SÍ

SÍ

OBLIGATORI OBLIGATORI

NO

ES MANTÉ

YOUTUBE1

1. Canal de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

21 h

Pregó d’inici de Festa Major
A càrrec de Xipis pel món, amb traca ﬁnal
Lloc: exterior Pavelló municipal

NO

SÍ

SÍ

OBLIGATORI OBLIGATORI

SÍ

PAVELLÓ

YOUTUBE1

1. Canal de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

Pregó 2019 a càrrec de
l'Annabel i la Martina

21.30 h

Cantada d’havaneres amb el grup Xarxa
La primera nit de Festa Major no hi poden faltar les havaneres, que ja s’han convertit en tradició.
El grup d’havaneres Xarxa es va formar l’octubre de l’any 1984 al barri del Poble Sec de Barcelona
i al 1988 enregistren el seu primer disc. Al llarg dels anys han actuat a diversos països i arreu de la
geograﬁa catalana, així com a festivals, concursos i a la televisió.
Amb més de 30 anys d’història i més de dues mil cinc-centes cantades, els tornarem a tenir, com
en els últims anys, per la nostra Festa Major.
No hi haurà rom cremat ni mitja part.
Lloc: exterior del Pavelló municipal

NO

SÍ

SÍ

OBLIGATORI OBLIGATORI

SÍ

PAVELLÓ

S’ANUL·LA

DIVENDRES 7 d’AGOST
18.00 h

Espectacle familiar “La bona vida” a càrrec de 2Princeses Barbudes
Som 8.000 anys abans de Crist. Queden molt lluny els temps on l’home era caçador-recol·lector
i uns nous costums comencen a estendre's per tot el món. Tot? No, tot no! Hi ha una petita
comunitat que es resisteix al progrés del neolític i defensa la bona vida del paleolític.
Un concert per a tota la família amb cançons
pop
plenes
d’humor
tocades
amb
instruments petits i de joguina. Us quedareu
de pedra!
Lloc: Bosquet de l’Alegria

NO

SÍ

SÍ

OBLIGATORI

OBLIGATORI

NO

PAVELLÓ

S’ANUL·LA

19.30 h

Gimcana pel poble
Inscripcions per a grups de ﬁns a 5 persones. Les rutes seran pel poble i es poden fer a peu. Requisits:
portar un mòbil per equip amb la bateria carregada i un lector de codis QR, i ganes de passar-ho bé!
Circuit 1: Nascuts del 2004 a 2008 - Circuit 2: Nascuts abans de 2004
Lloc de trobada: Pàrquing del camp de futbol (zona esportiva)

sí1

SÍ

SÍ

OBLIGATORI OBLIGATORI

NO

INSTAGRAM2 INSTAGRAM2

1. Recomanem reservar plaça, inscripcions a través del whatsapp 661.51.35.72 o per l’Instagram del casal de
joves Can Sansa. Cal dir nom de l’equip. Les inscripcions presencials es faran 15 minuts abans de començar.
2. Instagram Casal de joves Can Sansa

22.30 h

Concert amb Obeses
Si no heu vist mai Obeses en directe us sorprendrà la seva excel·lència musical, el discurs sovint
provocador, la posada en escena i la diversitat estilística, temàtica i la riquesa del seu so.
El grup es va formar l’any 2010 i amb el seu tercer disc, van culminar la Gira llegendària amb entrades
exhaurides al Teatre Nacional de Catalunya a ﬁnals del 2016, Millor artista de l’any dels Premis
Enderrock i Premi Altaveu. Després, el projecte Verdaguer, ombres i maduixes fou una deliciosa òpera
rock que va fer temporada al Teatre Romea de Barcelona. L’any 2018 va ser el torn de l’àlbum Fills de les
Estrelles, i aquest 2020 celebraven els 10 anys de vida amb la Gira Estel·lar, que s’ha hagut d’aturar.
Diuen que qui estima la música, estima Obeses. No dubteu a venir i comprovar-ho!
Preu: 3 €. Els beneﬁcis es destinaran a la investigació
per la lluita contra la Covid19.
Lloc: exterior del pavelló municipal

sí1

SÍ

SÍ

OBLIGATORI

OBLIGATORI

SÍ

PAVELLÓ

S’ANUL·LA

1. A www.entrapolis.com o a l’Ajuntament de Sant
Salvador de Guardiola els dies 3 d’agost (de 9h a 13h i de
17h a 19h) i 4 d’agost (de 9h a 13h). Pagament d’aportació
solidària contra la Covid19.

DISSABTE 8 d’AGOST
9.00 h

Classe de Body Art
A càrrec d’Imme Spilker
Porta un aïllant o tovallola i vine amb roba i calçat còmode.
Lloc: Bosquet de l’Alegria

NO

SÍ

SÍ

ACCESSOS

OBLIGATORI

NO

S’ANUL·LA

YOUTUBE1

1. Canal de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

9.00 h

Classe de Zumba
A càrrec de la Sunamy
Porta una tovallola i vine amb roba i calçat còmode.
Lloc: exterior del Pavelló

NO

SÍ

SÍ

ACCESSOS

OBLIGATORI

NO

S’ANUL·LA

YOUTUBE1

1. Canal de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

10.00 h

Classe de Taiji-Qigong
A càrrec d’Antoni Llasera
Porta un aïllant o tovallola i vine amb roba i calçat còmode.
Lloc: camp de futbol

NO

SÍ

SÍ

ACCESSOS

OBLIGATORI

NO

S’ANUL·LA

YOUTUBE1

1. Canal de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

10.00 h

Classe de Ioga
A càrrec de Sira Bover
Porta un aïllant o tovallola i vine amb roba i calçat còmode.
Lloc: Bosquet de l’Alegria

NO

SÍ

SÍ

ACCESSOS

OBLIGATORI

NO

S’ANUL·LA

YOUTUBE1

1. Canal de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

10.00 h

Classe de Body Combat
A càrrec de Pau Nacenta
Porta una tovallola i vine amb roba i calçat còmode.
Lloc: exterior del Pavelló

NO

SÍ

SÍ

ACCESSOS

OBLIGATORI

NO

S’ANUL·LA

YOUTUBE1

1. Canal de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

10.00 h

Tirada de Bitlles Catalanes
Lloc: Zona esportiva
Organitza: Club de Bitlles Catalanes Fusta i Ferro

NO

SÍ

SÍ

OBLIGATORI

OBLIGATORI

NO

S’ANUL·LA

S’ANUL·LA

10.30 h

Circuit infantil de bicicletes
Porta la teva bicicleta i el teu casc
A càrrec de Dinamic Guies.
Lloc: Zona del pavelló municipal

NO

SÍ

SÍ

ACCESSOS

OBLIGATORI

NO

S’ANUL·LA

S’ANUL·LA

19.30 h

Concert amb l’Orquestra Swing Latino
Swing Latino és una orquestra d’aquelles que, només per la posada en escena, ja val la pena
quedar-s’hi. Una formació d’11 músics professionals amb una llarga carrera, nascuda a Manresa i
amb un bonic i extens repertori musical.
Les primeres aventures de Swing van ser al 1980 en els seus principis com a conjunt. Any rere any
han anat incorporant veus, instruments, repertori... i sumant actuacions a tot el territori. El 2019
són nominats als premis ARC com a millor gira d’Orquestra, un merescut reconeixement al seu
treball.
Aquest any 2020 es compleixen els
40 anys de l’orquestra, i per
celebrar-ho tenien prevista “La Gira”,
amb una formació rejovenida i amb
moltes sorpreses. No es podran fer
les
actuacions
previstes,
però
nosaltres podrem gaudir d’una
petita part.
Concert d’1 hora i mitja de música i
espectacle, sense mitja part ni ball.
Lloc: exterior del Pavelló

NO

SÍ

SÍ

OBLIGATORI

OBLIGATORI

NO

PAVELLÓ

S’ANUL·LA

De 20.30 a 21.30 h

Sopar de Festa Major per emportar
Amb la família, els amics... us preparem el sopar de Festa Major per emportar-vos a casa.
“Productes Casamitjana - El Rostit” faran una cuita de productes d’alta qualitat rostits al forn de
llenya a baixa temperatura.
Es pot encarregar:
- 4 racions de costella de porc: 25 € (6,25 € la ració)
- 2 racions d’espatlla de xai: 20 € (10 € la ració)
- Patates al caliu: 1 € la unitat
Lloc de recollida: exterior del Pavelló municipal.
És recomanable que vingui una sola persona per cada comanda, per tal d’evitar aglomeracions.
Reserves i compra de tiquets com a màxim el dia 5 d’agost.

sí1

NO

SÍ

OBLIGATORI OBLIGATORI

NO

ES MANTÉ

T’HO PORTEM

1. A www.productescasamitjana.cat o presencialment a l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
els dies 3 d’agost (de 9h a 13h i de 17h a 19h) i 4 d’agost (de 9h a 13h).

23.30 h

Sessió en streaming de 3 hores amb 3 DJ’s
Sessió de 3 hores amb 3 DJ’s de Sunlife Barcelona, en directe a través del format Streaming amb
música electrònica.
Sunlife és una companyia amb deu anys d’experiència que té com a objectiu promoure la
universalitat i singularitat dels drets culturals en les arts performatives. L’equip local, nacional i
internacional de Sunlife és un grup promotor de música electrònica amb actuals residències als
establiments d’oci nocturn com PACHA o UP & DOWN amb referents com Daniel Aguayo, Jus
Deelax i Dominique Costa. A les sessions es comprometen amb la igualtat de gènere, tenint
sempre presència d’homes i dones professionals de la música electrònica.
Lloc: A través del canal de Youtube de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

NO

NO

NO

NO

NO

NO

es manté

youtube1

1. Canal de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

DIUMENGE 9 d’AGOST
A les 10, a les 11 i a les 12 h

Extra, extra! Espectacle de màgia amb Txema
Les Bonnes Nouvelles! En Txema es converteix en un repartidor
de diaris que entrega bones notícies. Les vols conèixer?
Espectacle de carrer amb màgia de proximitat i humor gestual.
Tres passis de 20 minuts amb públic reduït, escull la teva sessió i
reserva plaça a l’hora que et vagi més bé.
Lloc: Bosquet de l’Alegria

sí1

SÍ

SÍ

OBLIGATORI OBLIGATORI

NO

Pavelló

S’ANUL·LA

1. Places limitades. Us recomanem reservar per whatsapp al 682.18.55.36.
Gratuït.

18.30 h

Tast de cerveses
A càrrec de la Sandra Prenyanosa de la Taverna dels Predicadors.
Degustarem 6 varietats de cerveses acompanyades d'uns snacks, amb explicacions de
cadascuna d'elles per poder reconèixer els seus sabors i matisos.
Només per a majors d'edat.
Lloc: Teatre la Sala
Preu: 10 €

SÍ1

SÍ

SÍ

ACCESSOS

SÍ

NO

ES MANTÉ

YOUTUBE2

1. Places limitades. Cal reservar per whatsapp al 682.18.55.36.
2. En cas de conﬁnament es farà el tast online al canal de youtube de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
i es faran arribar les ampolles als inscrits. Cada ampolla conté la quantitat per a dues persones (2 inscripcions)

20.00 h

Concert amb Sense Sal
Sense Sal és un grup de música pop-folk que ha actuat en diverses sales de concerts, entre elles
la Jazz Cava de Terrassa o en festivals com l’Embassa’t de Sabadell o l’Acústica de Figueres. És un
grup de músics joves que sorprèn per la maduresa de les seves melodies. Han obtingut premis
com el Premi Enderrock, dins el concurs Embrió, el concurs de música jove de Palafolls i Malgrat
o el concurs la Campana de Gràcia. Han estat als escenaris del Festival Grec, Canet Rock i les
Festes de la Mercè, entre centenars de concerts més arreu del territori.
En el seu últim treball “Només tenim la veu”, la
banda de Terrassa decideix experimentar amb
l’electrònica
mescant-la
amb
el
folk
mediterrani, aconseguint nous sons que
reinvindiquen la festa, l’amor i la felicitat en
cada directe que realitzen.
Lloc: exterior del Pavelló municipal

NO

SÍ

SÍ

SÍ

PAVELLÓ

S’ANUL·LA

OBLIGATORI OBLIGATORI

ICONOGRAFIA:
Aquest any hem fet unes icones molt visuals per cada acte. T’expliquem el seu signiﬁcat
Entrades
T’indiquem si cal adquirir entrada,
on i quan les pots aconseguir,
o si aconsellem reservar
en cas de places limitades.

Servei de begudes
T’indiquem si en aquest acte
hi ha disponible servei de venda
de begudes

Aforament
T’indiquem si les places
són limitades o no

Dades personals
T’indiquem si en aquest acte
es fa registre de dades personals

Mascareta
T’indiquem si l’ús de mascareta
és obligatori a tot l’acte o només
en moments puntuals

Pluja
T’indiquem si existeix alternativa
en cas de pluja o s’anul·la l’acte

Gel hidroalcohòlic
T’indiquem l’obligatorietat
de rentar-vos les mans
amb gel hidroalcohòlic

Conﬁnament
T’indiquem si existeix alternativa per
aquest acte en cas de conﬁnament

Més informació:

Col·labora

Organitza

www.santsalvadordeguardiola.cat

