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Fes servir el got de la
festa i compra les
banderoles per guarnir
el teu balcó o finestra!

Descarrega’t l’APP
FMSPM o entra a
fm.staperpetua.org!

Utilitza a les xarxes el
hashtag de la festa:
#fmspm2017
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Ja la tenim aquí! La Festa Major d’Estiu 2017. Reprenem l’activitat de la ciutat, després de les vacances, amb alegria i ganes
de passar-ho bé. Començar el curs amb la festa gran de Santa
Perpètua és una molt bona forma de fer-ho. Durant uns dies viurem la ciutat d’una altra manera, més amable, relaxada i lúdica.

Isabel Garcia Ripoll
Alcaldessa de
Santa Perpètua
de Mogoda

La Festa Major és per a tothom i volem viure-la i gaudir-la
amb plena llibertat. Aquests dies carrers, places i parcs tindran una major afluència de ciutadanes i ciutadans, d’infants, joves i gent gran. Si tothom ens respectem i som
cívics la Festa Major serà encara més exitosa. Deixem de
banda les preocupacions i retrobem-nos a l’espai comú de
la festa per celebrar-la amb amistats, veïnat i familiars.
Un any més, gaudim d’un programa d’activitats extens i divers
on tothom té el seu lloc i moment reservat. Grans i petits
tindran l’oportunitat de compartir aficions, enfortir les relacions
i conèixer noves experiències. Tot i mantenir una estructura
similar a anteriors edicions, en aquesta Festa Major trobarem
alguns canvis, noves propostes, activitats que es recuperen i noves ubicacions que esperem siguin del vostre grat.
El treball de moltes persones i entitats que organitzen activitats,
la Comissió de Festes, la Comissió dels Deskoncerts i el personal
de l’Ajuntament que hi col·labora directament, fan possible una
gran Festa Major. Per això, un any més, a tota la ciutadania
compromesa amb la seva ciutat i que treballa desinteressadament, vull agrair-li molt sincerament la seva implicació.
Perpetuenques i perpetuencs, gaudim de la nostra Festa Major
i omplim les places i carrers de festa, d’alegria i bon humor.
Bona Festa Major 2017
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Decàleg per gaudir d’una bona Festa Major. Viu-la!

LA NOSTRA ÉS UNA FESTA MAJOR...
Popular. És un espai de retrobament amb amistats i veïnat, on gaudir
plegats de les diferents activitats.
Participativa. Ajuntament, entitats
i comissions sumen per oferir una programació al gust de tothom per tal que
ciutadans i ciutadanes de totes les edats
puguin gaudir i participar de la Festa.
Sostenible. Utilitzeu els gots reciclables de
la festa i intenteu no generar residus. Si es generen, recordeu, cada cosa al seu contenidor.
I sempre que us sigui possible, aneu a peu!
Integradora i adaptada. La festa és
accessible per a tothom i, enguany el pregó
de Festa Major també comptarà amb el
suport d’una persona intèrpret de signes.
Diversa i multicultural. Veïns i veïnes
de diferents edats, procedències i cultures
ens donem cita al carrer i compartim la festa.
Acollidora. La nostra festa rep i acull
veïns i veïnes d’altres pobles que se
sumen a gaudir de les activitats.

No sexista. Les activitats són per a nens i
nenes, nois i noies, homes i dones per igual.
Volem una festa lliure de comportaments
sexistes per tal que tots i totes poguem gaudir
de les activitats dia i nit amb llibertat. Aquest
any una comissió ha dissenyat un protocol per
evitar agressions sexistes durant els Deskoncerts sota el lema SPM lliure de sexisme.
Responsable. La festa és un espai per
compartir i hem de ser conscients dels riscos
que comporten el consum de drogues i
d’alcohol, tant per a la nostra salut, com per
a la convivència. Siguem responsables!
Cultural i esportiva. Entitats culturals i esportives de diferents procedències i àmbits col·laboren activament en la
programació d’activitats. Gaudim-les!
2.0. Us podeu descarregar gratuïtament
l’APP de la nostra Festa Major, on disposareu de tota la informació de la festa. També
podreu seguir l’activitat a les xarxes socials
municipals, al facebook de la Festa Major i
als comptes twitter i instragram de l’Informatiu. Feu servir el hashtag #FMSPM2017
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Marçal Solà Garcia
Regidor de Cultura
i Joventut

Tot és a punt. La tant esperada Festa Major,
la gran festa on tanta gent hi treballa durant
l’any per a vestir de gala Santa Perpètua de
Mogoda. La data que marca gairebé el final de
les vacances d’estiu per a molta gent, i que
durant quatre dies, perpetuenques, perpetuencs i visitants, gaudirem de les activitats
que des de la comissió de Festa Major, les
entitats i el propi Ajuntament, proposem per
a aquests dies de celebració tant intensos.
Són dies també per recordar les nostres tradicions:
les sardanes, el correfoc, el ball de gitanes, els gegants, les havaneres o els focs, entre d’altres. No
poden faltar les actuacions musicals per a totes
les edats, des dels més menuts, als Deskoncerts
dels i les joves o els balls a l’envelat. Qualsevol
moment és bo per a fer esport, i a la programació
de Festa Major n’hi ha una àmplia oferta. Tampoc
faltaran les xocolatades, concursos de paelles, el
berenar de la gent gran i moltes més activitats.

La festa, com tot, ha d’anar evolucionant.
Tindrem noves activitats com les nit de versions al Parc Central, recordant els mítics
Balls Golfos a la Granja. Un campionat de
futbol-fang, esport estiuenc que està triomfant a molts llocs. Activitats refrescants com
el tobogan d’aigua gegant i el gran espectacle dels 10 anys de La Belluga. Felicitats!
També innovem amb les tradicions: la gran orquestra i el ball del fanalet tindran lloc el dia gran
de la festa (diumenge) perquè sigui més lluït i
es pugui gaudir fins més tard. I així, clourem
la festa amb una combinació d’havaneres i el
castell de focs en un mateix espai el dilluns.
Canvis que esperem que agradin i, com
sempre, les valoracions ens serviran per millorar i fer créixer la Festa. Per tant, us animo
a que formeu part de la Comissió de Festa
Major o a la Comissió de Deskoncerts.

Aquest any però, ens hem marcat un repte:
“tornarem a mirar el programa de Festa
Major”, que com podeu comprovar, té canvis en el disseny i en l’estructura. La Comissió
de Festa Major i l’Ajuntament presentem enguany una proposta arriscada però valenta
amb innovació i mantenint la tradició.

Us convido a fer vostres els carrers, les
places i els parcs. A viure la festa intensament amb rauxa, però també amb civisme,
posant èmfasi especialment en la igualtat,
per unes festes lliures de sexisme, perquè hem de gaudir des del respecte.

Les aportacions de la ciutadania i les valoracions
de qui treballa a la festa, ens han portat a elaborar
un programa amb nous espais, nous actes però
sempre respectant l’essència de la nostra festa.

Convideu doncs a amistats, familiars i veïns i veïnes a celebrar amb nosaltres la
festa més gran de l’any, la més alegre, diversa i màgica. Molt bona Festa Major!
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LA PREVIA
DIJOUS 31 D'AGOST
20 h • Espai 1 de la Granja

Inauguració de l’exposició
Caixes Espais per viure...
utopia, de Montse
Riera & companyia
La ceramista perpetuenca Montse Riera ens presenta
l’evolució d’una exposició que va presentar al 2007 sobre
la situació dels joves davant l’accés a l’habitatge. Deu
anys després, una nova evolució d’aquesta problemàtica porta l’artista a continuar els treballs amb un nou
projecte...Qualsevol espai sembla digne per trobar un
teulat sota el qual sentir-se acollit després d’haver estat
empresonats per hipoteques, manca de feina estable, o
directament sense feina, i engolits pel desastrós model
productiu i econòmic actual. Gres refractari, porcellana...
Horaris de visita: de dimecres a divendres de 17.30 a
20.30 hores. Dissabte d’11 a 14 hores
Obrim per Festa Major: Diumenge 3 de 12 a 14 hores i
dilluns 4 de 17.30 a 20.30 hores

Dijous 31 / 11
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NO ET PERDIS L'EXPOSICIÓ
XXVIII Concurs de
Pintura Ràpida
de Santiga
La Fusteria (Pare Rodés, 20)
27 d’agost, de 12 a 14 h i de 18 a 21 h
Del 28 al 31 d’agost i 1 i 2 de setembre,
de 18 a 21 h
3 i 4 de setembre, de 12 a 14 h i
de 18 a 21 h

DIJOUS 31 D'AGOST
20.30 h • Recinte Can Bernades
(antigues carpes del CIM)

Teatre, sopar
jove i concert
ARRAN celebra els cinc anys de Sopar Jove
amb una activitat especial que inclourà teatre,
sopar i concert amb Milenia Band, Sara Hebe
i DJ Hochi. Org.: ARRAN
Venda de tiquets p.63
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DV01
SETEMBRE
18.30 h • Envelat

78è Homenatge a
la gent gran
			
El berenar de la gent gran omple l’envelat
cada any d’emoció i records. Més d’un
miler de convidats que fan que la Festa
Major sigui també un espai per reconèixer la
importància i el valor de la nostra gent gran.
Transport gratuït a l’Envelat.
Més informació per Tiquets p.63

20 h • Des de la Rotonda de Joan Miró

Cercavila de
gegants

El Grup Jove de Geganters ens acompanya
fins a la plaça de la Vila. El Bernat, la
Perpètua, la Santiga i en Pipa no es volen
perdre el pregó de la Festa Major.

Divendres 1 / 17

21 h • Plaça de la Vila

Pregó a càrrec
de Joan Pera
Joan Pera es defineix com «un tipus normal
de classe mitjana baixa sense massa gràcia»
però de ben segur que ens arrencarà més
d’una rialla en el seu pregó de festa. Aquest
reconegut actor fill de Mataró porta més de
50 anys damunt dels escenaris. El coneixereu
pel seu paper de nebot de Joan Capri a la
sèrie Doctor Caparrós, per la seva versió de La
Extraña Pareja o per ser la veu de Woody Allen.
Intèrpret de signes
Envelat

Tot seguit • Plaça de la Vila

Esclat de festa i ball dels
Gegants de Santa Perpètua
22 h • Envelat

Nit d’entitats
La tarda d’entitats es converteix enguany
en una nit a l’envelat on Associació d’Arts
Humanes, Mogoda Country, Associació
Bailamos, Grup Ghassaly, Ball en línia i
l’Associació de Veïns La Florida oferiran
un repertori de peces de ball.
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Divendres 1 / 19

00 h • Parc Central

Nit de versions
amb Virus
El grup de versions Virus porta a les
esquenes prop d’un miler de concerts
en directe on repassen temes clàssics
del rock internacional i nacional.
Bon Jovi, Hombres G o Sopa de
Cabra sonaran a l’amfiteatre del parc
Central que pren força aquest any
com a espai de la Festa Major.
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A partir de les 23 h •
Parc de la Ribera

Deskoncerts amb
Kako, Blowfuse,
Etsaiak i Legoteque

Divendres 1 / 21
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DS02
SETEMBRE

Dissabte 2 / 23

D’11.30 a 14.30 h • Avinguda de
l’Onze de setembre i espai verd
davant de la Biblioteca Josep Jardí

Tobogan gegant
i inflables d’aigua
Llisca pel tobogan de dos carrils i
de 129 metres de llargada i mulla’t,
refresca’t i diverteix-te amb aquesta
nova proposta adreçada a tothom.
Recomanacions p.65
Cuidem el medi ambient p.65
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Dissabte 2 / 25

17 h • Skatepark (Av. Onze de
setembre amb Av. Girona)

Salta Perpètua
Els amants de les arts urbanes (hip
hop, scooter, grafit, skate...) són
protagonistes per segon any d’aquesta
activitat dissenyada per una comissió
de joves amb el suport dels DIMO
(Dinamitzadors del Medi Obert).
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Dissabte 2 / 27

18 h • Plaça de Francesc Macià

Audició de Sardanes
amb la Cobla Jovenívola
de Sabadell a càrrec de
l’Agrupació sardanista
		
Envelat

18 h • Parc Municipal

Gimcana a càrrec
d’Esplai El Refugi i
tarda de bombolles
3, 2, 1... Comencen les proves! Viu una tarda
de jocs i demostra la teva habilitat caminant
sobre una corda, fent una cursa de sacs o
buscant caramels entre la farina. I no t’oblidis
de fer una bombolla de sabó gegant!
Recomanacions p.65
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20 h • Plaça de la Vila

Espectacle de
flamenc amb
Guadaljarafe
Guadaljarafe es va presentar al 1992
amb el disc Viaja conmigo i des de
llavors no han parat de recórrer la
geografia espanyola portant les seves
«sevillanas» fresques i plenes de
sentiment. Quatre veus que portaran
l’aire d’Andalusia a la plaça de la Vila.
Centre Cívic La Florida

20 h • Teatre del Centre

IV Nit del vídeo
perpetuenc
El Cineclub Cisco de Can Mosenya i Afovisp
presenten el documental realitzat pel CREM
sobre el Centenari de Sant Antoni Abad, El
flautista d’Hamelin de La Bambalina i el documental dels 25 anys de Can Perico.

Dissabte 2 / 29
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22 h • Inici Plaça de la Vila

Correfoc
La Festa Major no seria la mateixa sense el
correfoc del Grup Jove de Diables. Els diables
i tabals ompliran de llum i foc Santa Perpètua
acompanyats dels Deixebles del dimoni de la Pedra
Llarga de Palau-solità i Plegamans, dels Diables
de Molins de Rei L’Agrupa i dels Diables del Ges
de Torelló. T’atreveixes a acompanyar-los?
Recorregut i consells p. 63

23 h • Envelat

Ball d’envelat amb
l’orquestra Platea
Força, il·lusió i superació reflecteixen
els valors d’aquesta formació musical
fundada al 2015 a Benicarló. L’Orquestra
Platea presenta un repertori per a tots
els gustos i edats amb una posada
en escena cuidada i dinàmica.
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32 / Dissabte 2

00 h • Parc de la Ribera

Deskoncerts amb
Shotta, Tiki Phantoms
i The zombie kids
00 h • Parc Central

Nit de versions
amb LP80
Los 80 Principales és una proposta
musical que rememora els èxits
nacionals i internacionals de la
daurada dècada dels 80. Cinc
músics sobre l’escenari del parc
Central que faran moure l’esquelet
fins a les dues de la matinada.

6 h • Parc de la Ribera

Despertada a càrrec
de Mogoda Perpètua

Si ets dels qui no té mai prou festa segur que
et trobarem a la Despertada de Festa Major,
una cercavila pels carrers del municipi per
despertar els que van anar a dormir d’hora.
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DG03
SETEMBRE
9.30 h • Plaça de la Vila

XXV Marxa en
bicicleta
La XXV Marxa en Bicicleta sortirà de la plaça
de la Vila i finalitzarà al parc Central. Aquesta activitat de conscienciació sobre el canvi
climàtic i la mobilitat sostenible compta amb
la col·laboració del Consell Municipal de Medi
Ambient i del Cau de la Bici i dona el tret de
sortida a la Setmana de la Mobilitat. Activitat
lúdica i no competitiva.
Recomanacions i recurregut p.65

Diumenge 3 / 35

36 / Diumenge 3
11 h • Parc Catalunya

XII Concurs de
parxís i XXV
Concurs de paelles
Inscripcions p.65

12 h • Plaça de la vila

Festa de l’escuma
amb la Cia Més
Tomàcat a càrrec

de Xarxa Santa Perpètua
Recomanacions p.65

12 a 14 h • Envelat

Clandestí de swing
Sonen els primers acords i ja venen ganes de ballar. Així és la música swing i el
Josep i la Inès ens transmetran la seva
passió per aquest estil musical amb una
classe «clandestina».
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PROGRAMA DE MÀ

FESTA MAJOR 2017
DJ 31 AG.
20 h • Espai 1 de la Granja

Inauguració de l’exposició
Caixes Espais per viure...
utopia, de Montse
Riera & companyia
20.30 h • Recinte Can Bernades
(antigues carpes del CIM)

Teatre, Sopar Jove
i concert Org.: Arran

DV 1 SET.

				
18.30 h • Envelat

78è Homenatge a
la gent gran
Emporta’t el programa de mà a la butxaca durant la Festa!

20 h • Rotonda de Joan Miró

Cercavila de gegants
21 h • Plaça de la Vila

Pregó a càrrec de Joan Pera

23 h • Parc de la Ribera

Deskoncerts amb Kako,
Blowfuse (00.15 h), Etsaiak
(02.15 h) i Legoteque (03.30 h)

DS 2 SET.
D’11.30 a 14.30 h • Avinguda de
l’Onze de setembre i espai verd
davant de la Biblioteca Josep Jardí

Tobogan gegant i
inflables d’aigua
17 h • Skatepark

Salta Perpètua
18 h • Plaça de Francesc Macià

Audició de Sardanes
amb la Cobla Jovenívola
de Sabadell
18 h • Parc Municipal

Gimcana de l’Esplai El Refugi
i Tarda de bombolles
20 h • Plaça de la Vila

22 h • Envelat

Nit d’entitats Associació

d’Arts Humanes, Mogoda
Country, Associació Bailamos,
Grup Ghassaly, Ball en línia i
l’Associació de Veïns La Florida
00 h • Parc Central

Nit de versions amb Virus

Espectacle de flamenc
amb Guadaljarafe
20 h • Teatre del Centre Parroquial

IV Nit de vídeo
Perpetuenc

			
22 h • Inici Plaça de la Vila

Correfoc

EL MAPA
DE LA FESTA

42 /
23 h • Envelat

19 h • Envelat

Ball d’envelat amb
l’orquestra Platea

Concert de tarda amb La
Principal de la Bisbal

00 h • Parc Central

23 h • Envelat

Nit de versions amb LP80

Ball del fanalet amb La
Principal de la Bisbal

00 h • Parc de la Ribera

Deskoncerts amb Shotta,
Tiki Phantoms (01.45 h) i
The Zombie Kids (3.15 h)
6 h • Parc de la Ribera

Despertada a càrrec de
Moguda Perpètua

00 h • Parc de la Ribera

Deskoncerts amb Exceso,
Nostromo Beer Brothers
(1.45 h) i Jack Dafons (03.30 h)

DL 4 SET.
11.30 h • Envelat

DG 3 SET.

Xocolatada a càrrec de
veïnes del barri de La Creueta

9.30 h • Plaça de la Vila

12 h • Envelat

XXV Marxa en bicicleta
11 h • Parc Catalunya

XII Concurs de parxís i
XXV Concurs de paelles

Espectacle infantil
amb Pentina el Gat
10 a 14 h • Parc Municipal

Paint-Ball i “Humor
Amarillo”

12 h • Plaça de la vila

Festa de l’escuma
Clandestí de swing
16 h • Lateral Centre de Futbol
Municipal Paco Navarro

Fútbol Fang
18 h • Parc Central

XVI Festa de la Ràdio
amb Paula Rojo
21 h • Sortida des de la Plaça de la Vila

Batukada amb Fills
de la flama
21 h • Parc Central

El Cabaret de La Belluga

Havaneres amb
Veles e vents

18 h • Plaça de la Vila

22 h • Parc Central

Ball de Gitanes

Castell de focs artificials
a càrrec de Pirotècnia Dragón

Emporta’t el programa de mà a la butxaca durant la Festa!

12 a 14 h • Envelat

18.30 h • Plaça de la Vila
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44 / Diumenge 3

16 h • Lateral Centre de Futbol Municipal
Paco Navarro

Fútbol Fang
Va ser a Finlàndia on va néixer el futbol fang.
Les regles són molt similars al futbol tradicional però amb petites modificacions. Bàsicament, es tracta d’intentar jugar a futbol en un
camp amb dos pams de fang: dit d’una altra
manera, de deixar manies, vergonyes i bones
maneres a casa i treure l’animal que tots portem dins. Activitat lúdica i no competitiva.
Inscripcions p.67
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Diumenge 3 / 49

18 h • Parc Central

El Cabaret de La
Belluga
El grup d’animació infantil La Belluga celebra a
casa els seus deu anys amb un espectacle de
tres hores de durada. Els Gerards, el Marc, el
Sergi i el Nil s’acompanyaran d’artistes i músics
que han anat coneixent pel camí com «Ricky,
el profesor de tenis», la Fundación Tchyminigagua o «Las polis». Festa i diversió assegurades!
Pavelló Municipal d’Esports

18 h • Plaça de la Vila

Ball de Gitanes

19 h • Envelat

Concert de tarda
amb La Principal
de la Bisbal
Enguany, el Concert de tarda tindrà lloc el
dia gran de la Festa. Si el ball i les cançons
han passat de generació en generació, si
avui continuen tenint sentit, és perquè són
portadores vives de la festa. Són poques
les orquestres que estan reconegudes
pel gran públic d’una manera regular, i La
Principal porta més de cent anys present a
totes les grans festes del país. Si hi ha La
Principal, hi ha festa.

50 / #FMSPM2017

Diumenge 3 / 51

00 h • Parc de la Ribera
23 h • Envelat

Ball del fanalet
amb La Principal
de la Bisbal
Enguany no tens excusa per perdre’t el ball
del fanalet. L’envelat s’il·luminarà diumenge,
dia principal de la Festa Major, a la nit i l’endemà a Santa Perpètua és festiu. Podeu comprar fanalets i llumins en el mateix envelat.
Recomanacions p.65

Deskoncerts amb
Exceso, Nostromo
Beer Brothers i
Jack Dafons

52 / Dilluns 4

DL04
SETEMBRE
11.30 h • Envelat

10 a 14 h • Parc Municipal

Xocolatada a càrrec de

Paint-Ball i “Humor
Amarillo” per a infants
de 10 a 16 anys

veïnes del barri de La Creueta
12 h • Envelat

Espectacle infantil
amb Pentina el Gat
Més de 18 anys creant espectacles i girant arreu de
Catalunya han consolidat a la companyia Pentina
el gat. El que de ben segur no us deixaran fer és
«pentinar el gat».

Si continua a la programació de Festa Major
és perquè funciona. Aquesta activitat que fa
quatre anys que se celebra al parc Municipal
atreu als joves
Inscripcions p. 67
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Dilluns 4 / 55

18.30 h • Plaça de la Vila

XVI Festa de la Ràdio
amb Paula Rojo
La frescor de Paula Rojo va captivar els espectadors d’un conegut talent show televisiu
i ara captivarà el públic perpetuenc en una
Festa de la Ràdio que arriba a la seva setzena edició amb una nova ubicació i en un
nou horari. Paula Rojo presentarà Un viaje en
el Tiempo, el seu darrer disc, on recorre la
música americana i el country que tant l’han
influenciat des dels seus inicis.
Bonobos, Crew dance, Xica Mei, Joaquin
Garli i Nerea Bruixa completen el cartell.
Mitjans p.71

21 h • Des de la Plaça de la Vila

Batukada amb
Fills de la Flama
A ritme de tambors el grup Fills de la Flama ens acompanyarà fins al parc Central
on tindran lloc les havaneres i el castell de
focs.
Recorregut p.63
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21 h • Parc Central

Havaneres amb
Veles e vents
El meu avi i La bella Lola sonaran de ben segur
en aquest clàssic de la festa que enguany estrena escenari. A l’amfiteatre del parc Central
hi seran Veles e vents que a les 22 h donaran
pas al castell de focs i al rom cremat (22.30 h).
Envelat

22 h • Parc Central

Castell de focs amb
Pirotècnia Dragón
El cel de Santa Perpètua es tornarà de colors
un any més en una de les activitats més multitudinàries de la festa. Els voltants de la bassa
del parc Central seran escenari d’aquest espectacle de llum i foc.
Tot seguit • Parc Central

Les havaneres més conegudes
posaran el punt i final
a la Festa Major 2017

Dilluns 4 / 57
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CASETA CASA DE ANDALUCIA
Al recinte firal

DIVENDRES 1
21 h

Obertura de portes de la Caseta

21.30 h

Inaguració de la Caseta. Intercanvi amb una entitat del municipi.

21.40 h

Actuacions dels quadres de ball Albero, Al-Alba, Al-Compas, Azahar, Cumbre, Embrujo, Nácar, Raices, Revuelo, Templanza, Triana i Zambra

22.30 h

Exhibició de salsa

23 h

Gran actuació de «cante» a càrrec de Grupo Sevillania

00 h

Caldo de Puchero con hierbabuena per a tothom (gratuït) i música per ballar.

DISSABTE 2
14 h

Menú gastronòmic

19.30 h

Masterclass de zumba a càrrec d’Alexandra (gratuït)

21.30 h

Actuacions dels quadres de ball de l’entitat

22.30 h

Actuacions de l’associació Once Colores de la Llagosta

23 h

Actuació del grup musical Cosa de Amigos i música per ballar

/ 59
DIUMENGE 3
14 h Menú gastronòmic
19 h Desfilada de moda flamenca a càrrec de Casa Candela
20 h Tercer concurs de sevillanas (Feria 2017). Adult i infantil (Premi per als guanyadors)
21.30 h Actuacions dels quadres de ball de l’entitat
22 h Exhibici de l’Associació d’Arts Humanes Bollywood
22.30 h Actuació al Cante d’Andrea Garcia
23 h Música per ballar

DILLUNS 4
17 h Gimcana Infantil amb jocs i proves (gratuït)
18 h Xocolatada Infantil (gratuït)
18.30 h Exhibició dels grups de competició hip hop del Pavelló Municipal d’Esports
21 h Actuacions dels quadres de ball de l’entitat
21.30 h Actuació al cante d’Andrea Garcia
22.30 h Concurs Tu cara me suena o si? (Premi pel guanyador)
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CASETA CENTRO CULTURAL ANDALUZ
A l’avinguda de l’Onze de Setembre, cantonada amb el passeig de la Florida

DIVENDRES 1
22 h

INAUGURACIÓ
Actuacions de tots els quadres de ball i els alumnes de la nostra entitat. A les 24 h, actuació de Piratas de la Rumba (Gin Toni).

DISSABTE 2
21.30 h

Actuacions dels nostres quadres de ball i casa convidada Centro Cultural Andaluz de
Buen Pastor amb música en directe.

DIUMENGE 3
13 h

Paella popular per a la gent gran. Actuació especial de Los Inolvidables 70

20 h

Actuacions dels nostres quadres de ball

/ 61
21 h Presentació dels candidats i de les candidates a reina i rei del Carnaval 2018, es poden presentar els dies de Festa major a la caseta del Centro Cultural Andaluz de Santa
Perpètua. Es poden presentar de 12 a 30 anys per juvenils i de 3 a 8 anys per infantils!
23 h Els Pirates Rumberos tornaran a estar amb nosaltres per fer-nos gaudir amb la seva
música fins a la matinada!

DILLUNS 4
18 h Xocolatada infantil amb l’actuació dels quadres de ball infantils de la nostra entitat.
20 h Actuacions dels quadres de ball de la nostra entitat, elecció de les reines i els reis
infantil i juvenil 2018, i abans i després dels focs la gran actuació del nostre amic El
Gran Transformista Patrick.

En el transcurs d’aquests 4 dies hi haurà actuacions d’entitats
amigues i moltes sorpreses, US HI ESPEREM!
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CORREFOC

TIQUETS
SOPAR JOVE D’ARRAN
Preu: 5 euros. Venda de tiquets fins al 30
d’agost a Can Perico i Bar El Sol. El preu del
sopar inclou entrepà de botifarra o hamburguesa vegana més un suplement, postres i
beguda.
78è HOMENATGE A LA GENT GRAN
Gratuït. Cal presentar la invitació per poder
accedir al recinte. Autobús d’anada a partir
de les 17.45 hores des de l’avinguda Quinze cantonada amb el carrer Divuit i la plaça
Central. Autobús de tornada a partir de les
20.30 hores, al final de la Rambla. Recordeu:
el servei de bus per a aquest acte no és el
transport interurbà de la companyia Sagalés.

RECORREGUTS
CERCAVILA DE GEGANTS
Sortida a les 20 h des de rotonda de la Font
amb passeig de la Florida, carrer de Pau
Claris i arribada a la plaça de la Vila, on presidiran el pregó de la Festa Major d’Estiu.
En acabar, els gegants restaran exposats al
local de la Renault (Rambla amb avinguda
de Santiga).

Plaça de la Vila, plaça Nova, carrer del
Montseny, carrer Genís Sala, la Rambla,
carrer de Martí Costa, carrer de Mossèn
Camil Rossell i plaça de Francesc Macià.
Si participeu activament al Correfoc...
• Porteu roba vella de cotó (pantalons llargs
i camisa de màniga llarga).
• Porteu el cap cobert amb un barret o un
mocador.
• No agafeu mai una carrutxa de terra, encesa o apagada.
• No us apropeu al carretó dels petards.
• Seguiu les instruccions dels diables.
• En cas de cremada, no hi poseu aigua,
aneu cap a l’ambulància.
Si el Correfoc passa pel vostre carrer...
• No estacioneu el cotxe al pas del correfoc.
• No deixeu roba estesa ni altres objectes
inflamables a balcons i terrasses.
• Tanqueu bé les finestres i persianes.
• No deixeu cap objecte al recorregut que
pugui molestar el pas del correfoc.
• La brigada municipal passarà el mateix dia
a tapar tots els vidres, però es important
la vostra col·laboració a l’hora de taparlos. Podeu protegir els vidres vosaltres
mateixos o assegureu-vos que estan ben
tapats.
BATUKADA
Plaça de la Vila, carrer de Pau Claris, passeig de la Florida, Recinte Firal.
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RECOMANACIONS
TOBOGAN GEGANT
Activitat per a totes les edats. Els menors de
tres anys cal que vagin acompanyats d'un
adult. Es recomana l'ús de roba de bany.
TARDA DE BOMBOLLES i
FESTA DE LA ESCUMA
La solució sabonosa irrita els ulls. En cas d’entrar en contacte, rentar amb abundant aigua.
Podeu portar ulleres de piscina.
XXV MARXA EN BICICLETA
La marxa és oberta a totes les edats i no és
concebuda com una competició. Els infants
hauran d'anar sempre acompanyats d'un
adult i podran realitzar el recorregut més
adequat. És obligatori el compliment de les
normes de circulació i imprescindible l'ús del
casc per poder participar a l'activitat. Hi haurà dues rutes, una llarga per Gallecs (16 Km)
i una curta fins a la Torre del Rectors (8Km).
BALL DEL FANALET
Compra el fanalet per 0,50 € el fanalet i els
llumins 0,30 €.

CUIDEM EL MEDI
AMBIENT
L’aigua que haurà servit per omplir el tobogan
gegant es recollirà amb un tanc i s’aprofitarà
per regar els jardins del municipi.

Recorda que pots fer servir el got
de la festa. Intenta no generar residus i si es generen: cada cosa al
seu contenidor!
L’Aula del parc romandrà oberta el diumenge a partir de les 10 hores per oferir informació sobre la biodiversitat del parc, ecologia
urbana i sobre la programació de tallers que
es duran a terme durant el darrer trimestre
de l’any.

INSCRIPCIONS
XXV CONCURS DE PAELLES
Trobareu les bases complertes del concurs
a www.staperpetua.cat. Les inscripcions
hauran de realitzar-se a la consergeria de
l’Ajuntament del 28 d’agost a l’31 d’agost,
de 9 a 14 h. Límit d’inscripcions a 30 participants.
• La paella s’haurà de realitzar íntegrament
al parc de Catalunya.
• El mínim de racions serà de 6.
• Els i les concursants s’hauran d’adreçar
a la taula del jurat portant un plat no més
enllà de les 14 h.
• Hi haurà un jurat especial itinerant que valorarà la presentació de la paella abans de
ser degustada pel jurat.
• El jurat estarà format per membres de la
Comissió de Festa Major 2017.
• Els premis per a la degustació seran: 125
euros (primer premi), 100 euros (segon
premi) i 75 euros (tercer premi)
• Els premis per a la decoració seran vals
de compra cedits per l’associació de con-
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cessionaris del Mercat Municipal: 75 euros (primer premi), 50 euros (segon premi)
i 25 euros (tercer premi)

Els equips, que poden ser mixtes, hauran
de tenir nom (no es permeten noms de caire
ofensiu) i el compondran un mínim de sis jugador i un màxim de vuit. Els equips hauran
d’estar identificats amb samarreta de, com
a mínim, el mateix color. El porter haurà de
portar un distintiu.

XII CONCURS DE PARXÍS
Trobareu les bases complertes del concurs
a www.staperpetua.cat. Les inscripcions
seran a la consergeria de l’Ajuntament del
28 d’agost al 31 d’agost, de 9 a 14h. En el
cas que sobressin places, les inscripcions es
farien just abans de començar el concurs.
Hi ha establertes dues categories: adults (32
participants) i infants (32 participants)
• La participació serà individual, i no es podrà concursar per equips.
• Per a la primera fase, la distribució dels
participants, 4 per tauler, es realitzarà segons l’ordre d’arribada i inscripció.
• A partir de la segona fase, el jurat redistribuirà als finalistes en noves taules, en funció de les persones que vagin quedant, en
cas que les inscripcions no estiguin completes, es garanteix que sempre les taules
siguin de quatre persones.
• L’organització posarà a disposició dels
concursants els taulers de joc de parxís,
les taules i les cadires.
• El jurat estarà format per membres de la
Comissió de Festa Major 2017.
• Els premis seran primer, segon, tercer i
quart classificat de cada categoria.

PAINTBALL
Les inscripcions per participar a aquesta
activitat es podran fer del 28 al 31 d’agost
a la Granja Soldevila, de 8 a 15 hores. L’activitat està adreçada a infants a partir dels
10 anys i a joves fins als 16 anys. El nombre
de participants està limitat a 300 persones
repartides en un total de 30 equips formats
per cinc persones. Podeu descarregar prèviament la butlleta d’inscripció al web www.
staperpetua.cat.

FUTBOL FANG
Les inscripcions per participar a aquesta activitat seran del 28 al 31 d’agost a la Granja
Soldevila, de 8 a 15 hores. L’activitat està
adreçada a infants de 7 a 13 anys i a joves
a partir de 14 anys. El torneig s’organitzarà
en funció del nombre d’equips, que estarà
limitat a 16 per categoria. Podeu descarregar prèviament la butlleta d’inscripció al web
www.staperpetua.cat

Sobre el paintball has de saber…
• L’objectiu del joc és eliminar els membres
de l’equip contrari i agafar la seva bandera portant-la al nostre camp sense que
ens eliminin. S’elimina als membres de
l’equip contrari impactant una bola en el
seu cos, tot tocant-li amb la pintura.
• Els equips, a través d’un sorteig, competiran entre ells. La característica principal
de la competició és la mort sobtada (no-

Si preneu part a la competició...
• És obligatori signar la butlleta d’inscripció
abans de participar, en cas dels menors
d’edat, cal signatura del pare mare tutor.
• Es reserva el dret d’admissió d’aquelles
persones que presentin símptomes sota
efectes d’alcohol i drogues.
• És obligatori l’ús de roba esportiva.
• És obligatori seguir les indicacions del referent del torneig
• Es recomana portar roba de recanvi.
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més l’equip guanyador passa a la següent
ronda i el que perd queda eliminat, sempre
i quan en el total de les partides no es superi l’aforament establert)
• Les dimensions del terreny de joc són aproximadament de 40 metres x 30 metres.
• S’utilitzarà com a obstacle elements inflables que no posin en perill la integritat física
dels participants en la competició.
• Hi ha dos equips formats per cinc persones. Els equips poden ser masculins, femenins o mixtes. Cada participant disposa
d’un marcador d’aire que dispara boles de
pintura.
• Cada participant tindrà 50 boles per partida.
• A mesura que els membres dels equips siguin eliminats han d’abandonar el terreny
de joc aixecant els braços amunt.
Si participes, les obligacions són…
• Signar la butlleta d’inscripció abans de participar, en cas de menors d’edat, cal signatura de pare/mare o tutor.
• Es reserva el dret d’admissió per aquelles
persones que presentin símptomes sota
efectes d’alcohol i drogues.
• S’ha de portar roba còmoda i sabata d’esport (lligada), no es permet l’entrada al
camp a qualsevol altre tipus de calçat.
• Les partides tenen una duració màxima de
5 minuts.
• És obligatori seguir les indicacions dels
monitors/es, en cas contrari no es podrà
accedir al camp de joc.
• Cal portar roba de recanvi per poder realitzar el paintball i l’Humor Amarillo.
CURSA POPULAR
4a Cursa Popular de Festa Major
Dissabte 2 de setembre, a les 19.30 h, sortida i arribada al parc Central

Organitza: Regidoria d’Esports i Club d’Atletisme de Santa Perpètua Som-hi (CAS)
• Distància: La cursa constarà d’un recorregut de 5 quilòmetres
• Hora i lloc de sortida: 19.30 h, al parc
Central (també arribada)
• Lliurament de dorsals: s’efectuarà el
mateix dia de la cursa, entre les 17.30 i
les 19.10 hores, al parc Central. El dorsal haurà d’estar situat de manera ben
visible. El control es realitzarà a través del
cronometratge de Championchip.
• Categories: Es regiran per l’any
de naixement i el sexe:
Joves nascuts/des entre 1993 i 2003
(dels 14 als 24 anys)
Sèniors nascuts/des entre 1983 i 1992
(dels 25 als 31 anys)
Vet 35 nascuts/des entre 1973 i 1982
(dels 35 als 44 anys)
Vet 45 nascuts/des entre 1963 i 1972
(dels 45 als 54 anys)
Vet 55 nascuts/des entre 1953 i 1962
(dels 55 als 64 anys)
Vet 65 nascuts/des el 1951 o abans
(65 anys i més)
• Premis: Trofeu per als tres primers classificats de la general masculina i femenina i
el primer classificat de cada categoria (no
acumulatius)
• Inscripcions fins al dia 1 de setembre: A través de la web de Championchip
(www.championchip.cat), o a www.casperpetua.org. O bé de forma presencial al
Poliesportiu de Santa Perpètua (avinguda
de Girona, 7), de 8 a 14.30 hores el mes
d’agost; i de 9 a 14.30 hores i de 16 a 20
hores, el dia 1 de setembre, fins esgotar
les inscripcions (300 persones)
Preu d’inscripció: 5 euros amb xip propi i
6 euros, si és de lloguer.

70 / #FMSPM2017

informació pràctica / 71

MITJANS DE
COMUNICACIÓ
PROGRAMA ESPECIAL DE
RÀDIO SANTA PERPÈTUA
Programació especial per la Festa Major a diferents espais de festa per informar-vos de tot
el que passi. Dissabte 2 de setembre de 18 a
20 hores a la plaça de la Vila i diumenge al Parc
de Catalunya d’11 a 13 hores. Es vendran els
barrets de la Ràdio, al preu de 2,5 euros!
CONCURS INSTAGRAM
DE FESTA MAJOR
Torna el concurs d’Instagram de la Festa Major d’Estiu! L’Informatiu llença aquest certamen
per cinquè any consecutiu amb la col·laboració
de Gramcanvas. Els seguidors d’aquesta xarxa
social hauran de tenir a punt el hashtag #FMSPM2017 a les seves fotos de la festa. Hi haurà
un premi del jurat i un popular. Els guanyadors
rebran un llenç de 40x40 cm de la seva foto.
Recordeu: heu de ser seguidors de @linformatiuspm. Consulteu les bases complertes del
concurs al web staperpetua.org/linformatiu

INFORMACIÓ VIÀRIA
• La Rambla romandrà tallada al trànsit entre el
dilluns 28 d’agost i el dimarts 5 de setembre.
• El tram de passeig de la Florida entre el camí de la Granja i l’avinguda de Barcelona

romandrà tallat al trànsit durant les tardes
de divendres, dissabte, diumenge i dilluns
de Festa Major.
• A més, recordeu que durant la cercavila de
gegants i el correfoc també es tallaran carrers
als seus respectius recorreguts (podeu consultar-los a la pàgina 63 d’aquest programa).
• Mitja hora abans del castell de focs, l’avinguda de l’Onze de Setembre i el camí de
la Granja romandran tallats al trànsit i a les
persones.
• Amb motiu de la instal·lació de l’envelat a
la Rambla, el veïnat d’aquest carrer haurà
de dipositar els residus als contenidors del
carrer de Marià Fortuny.

BANDEROLES DE
FESTA MAJOR
Compra les banderoles de colors de la Festa
Major per guarnir balcons, finestres i aparadors. El preu és d’1 euro que anirà destinat a la
plantació d’arbres a la riera de Caldes. Les pots
adquirir a Cal Rellotger, Codina Regals, Floristeria Dani, Griñan, Seguros Bilbao, Seyma drogueries S.L, El planeta de Alba, Yolanda Bartrina, Caruca, Lif Stilyng, Xarcuteria Subirats, La
Granja, Mercat Municipal i Ajuntament.
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ACTIVITATS ESPORTIVES
DISSABTE 2 DE SETEMBRE
9 - 10 h

Camp de Tir

Tir al plat.
Org.: Societat de Caçadors El Tordo de Sta. Perpètua

10 - 14 h

10 - 14 h

Camp de Futbol Municipal Paco Navarro

XIII Torneig Ciutat de Santa Perpètua.
Partits de futbol. Org.: UCF
Parc Municipal

Entrenaments lliures. Org.: Club Petanca Perpetuenc
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10 - 18 h

Circuit AutomodelismeW

Entrenaments lliures, Open Festa Major.
Org.: Club Automodelisme Sta. Perpètua
10.30- 13 h

Sala Tatami (Poliesportiu)

Trofeu Interclub 40 Aniversari.
Org.: Club Judo Sta. Perpètua
15- 21.30 h

Poliesportiu: Pavelló 2

Partits futbol sala. Org.: Sport Sala Sta. Perpètua
16- 18 h

Piscina 50m

Trofeu Festa Major 2017 (Social).
Org.: Club Natació Sta. Perpètua
16- 20 h

Camp de Futbol Municipal Paco Navarro

XIII Torneig Ciutat de Santa Perpètua.
Partits de futbol. Org: UCF
16- 20.30 h

Pistes del Parc Municipal

Mele Socis i jugadors. Org.: Club Petanca Perpetuenc
17.30- 21 h

Poliesportiu: Pavelló 1

Partits de bàsquet. Org.: Club Bàsquet Sta. Perpètua
19 h

Parc Central

Exhibició de Karate. Org.: Escola Senshi Dojo
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DISSABTE 2
DE SETEMBRE
19.30 h • Parc Central

4a Cursa
Popular
de Festa
Major 2017
Inscripcions p. 69

DIUMENGE 3 DE SETEMBRE
8- 16 h

Circuit d’automodelisme

Open Festa Major.
Org.: Club Automodelisme Sta. Perpètua
9- 12 h

Camp Les Pereres

Deixada de colomws.
Org.: Club Coloms esportius La Florida
9.30- 13 h

Pistes del Parc Municipal

Torneig Antonio Espín
i Partida Equip Femení.
Org.: Club Petanca Perpetuenc
10- 14. 15 h

Camp de Futbol Municipal Paco Navarro

XIII Torneig Ciutat de Santa
Perpètua. Partits de futbol.
Org: UCF
10- 14 h

Camp de Tir Municipal

Tir al plat, Sènior, Júnior i Veterans.
Org.: Club de Tir
11- 13 h

Poliesportiu: Pistes de bitlles

Torneig Interclub.
Org.: Club Bitlles Can Folguera
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FAN POSSIBLE
LA FESTA...
COMISSIÓ FESTA MAJOR

COMISSIÓ DESKONCERTS

La Comissió de la Festa Major d’Estiu enguany
va decidir donar un tomb al programa i, juntament amb la Regidoria de Cultura, es van atrevir
a incloure novetats importats com les que us
presentem en aquestes pàgines. Per elaborar
el programa han calgut reunions de molta feina
i il·lusió, de canvis i decisions importants com
la tria dels grups de versions, havaneres o les
orquestres. En total nou persones representants
d’entitats i a títol personal han format part de la
Comissió de festes. Gràcies!!

Una desena de joves han format part aquest any
a la comissió de Deskoncerts de la Festa Major!
Enguany la tipografia dels concerts ha canviat i
s’han concentrat en estils musicals. El divendres
podreu sentir tot grups de rock mentre que dissabte hi haurà rap i música electrònica. Els artistes locals tindran el seu espai el diumenge de
Festa Major. Moltes gràcies als membres de la
Comissió per la seva feina en l’organització dels
Deskoncerts i recordeu que vosaltres, també hi
esteu convidats a formar-hi part!
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Entitats

- AAVV La Florida

Patrocinadors

- Ball en línia
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