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"Esperem la Festa Major amb
la gran il·lusió de celebrar plegats
el retrobament de la ciutadania"
Isabel Garcia Ripoll
Alcaldessa
Marçal Solà Garcia
Regidor de Cultura, Joventut i Comunicació

Després de dos anys,
celebrem una Festa Major
d'Estiu sense restriccions
Per fi podem tornar al nostre format habitual,
amb activitats al carrer per a tothom i de
tot tipus, amb l'objectiu que la ciutadania
pugui gaudir i retrobar-se en aquest espai de
convivència i alegria que és la Festa Major
de Santa Perpètua. Recuperem la Rambla,
el parc Central, la plaça de la Vila i el parc

de la Ribera com a espais emblemàtics de
la nostra festa. I tornem sense mascareta,
sense distàncies i sense reserva d'entrades,
però amb responsabilitat i amb la gran il·lusió
de celebrar plegats aquest retrobament
després de més de dos anys de pandèmia.

Com és la Festa Major 2022?
Juntament amb les comissions de Festa Major
i Deskoncerts i amb les entitats culturals i
esportives, hem dissenyat un programa que
recupera l'essència de la nostra Festa, amb
grans novetats però també seguint amb
les activitats consolidades. Gairebé una
cinquantena de propostes formen el programa
que pretén combinar activitats de qualitat per
a totes les edats durant quatre intensos dies.
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Quines novetats
es presenten?
Una de les grans novetats està relacionada
amb el final de festa, el castell de focs
que enguany consistirà en un espectacle
piromusical de focs d'artifici. Recomanem
que no us els perdeu perquè valdrà la
pena. Confiem que serà la cirereta que
tancarà una Festa Major que, de ben segur,
serà molt especial per a totes i tots.
D'altra banda, des de les comissions i des
de l'Ajuntament recollíem les opinions de
la ciutadania any rere any i trobàvem que
mancaven activitats més adreçades a un
públic adolescent o molt jove; s'havien
presentat propostes com les discos mòbils,
que no van funcionar. Per aquest motiu,
aquest any s'han programat com a novetat
l'activitat Xtreme race, un concurs de TikTok
i el concert de Flaixbac FM 'El va parir tour'.
Confiem que agradi al públic adolescent i
que puguin gaudir d'aquestes propostes.

Com es prepara una
Festa Major?
La Festa es comença a gestar quan finalitza
l'anterior, amb la valoració per part de
la Regidoria de Cultura i dels diferents
departaments municipals i de les comissions.
Es recullen totes les aportacions i es comença
a treballar en el disseny de la graella, que
cal adaptar al pressupost disponible i a les
necessitats plantejades. Durant els següents
mesos, tenen lloc diferents reunions amb
serveis municipals (brigades, neteja, seguretat,

via pública, joventut, igualtat, esports, cultura,
comunicació), entitats, comissions i empreses,
per tal de coordinar-ho tot i poder oferir a la
ciutadania la millor Festa Major. I els quatre
dies de Festa, només per part de l'Ajuntament,
es mobilitzen desenes de persones per
poder-la fer realitat. És cert que dediquem
molts esforços i recursos però creiem que val
la pena, és el moment de màxima celebració
conjunta de la ciutadania; quan sortim al
carrer per gaudir de les activitats però també
del nostre espai públic, de la restauració, de
la relació amb els nostres veïns i veïnes... Un
cop més aprofitem per agrair la col·laboració
de les comissions , de les entitats del
municipi que participen en la Festa, de les
empreses col·laboradores i també de tot el
personal municipal que es mobilitza per tal
que tothom pugui gaudir de les activitats.

Què caracteritza la
nostra Festa?
Com no ens cansem de dir, la nostra Festa és
popular, participativa, diversa, multicultural,
acollidora, responsable, sostenible... En
aquest sentit, volem destacar que tornem a
instal·lar els punts liles per una festa major
segura per a tothom i lliure de sexismes.
Agraïm a la ciutadania de Santa Perpètua
el seu civisme i responsabilitat i confiem en
que aquesta serà una gran festa. Desitgem
que puguem recordar la Festa Major 2022
com la festa del retrobament i de l'alegria i
convidem a tothom a gaudir-la i compartir-la
amb la família, les amistats, el veïnat... de
compartir-la amb tothom. Visca la Festa Major!
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FAN POSSIBLE
LA FESTA
La Comissió de la Festa Major es va
constituir el mes d'octubre de 2021 i, encara
amb molts dubtes per la pandèmia, va
començar a dissenyar la festa amb molta
alegria i il·lusió. Després de mesos de
reunions, propostes, discussions i acords,
treballant colze a colze amb la Regidoria
de Cultura, presenten aquesta programació
que recupera la graella habitual de la nostra
Festa i alhora incorpora novetats com el
concurs de Tik-Tok, l'espectacle piromusical
i el concert de Flaixbac. Durant la Festa,
la Comissió també formarà part del jurat
dels concursos i farà el rom cremat de les

havaneres. Si us els trobeu, els podeu felicitar
per la feina feta i també podeu compartir la
vostra opinió i fer aportacions sobre la Festa.
Per la seva banda, la comissió de
Deskoncerts formada per joves, ha preparat
una proposta amb bandes no comercials i
de música alternativa en consonància amb
el protocol contra les agressions sexistes
en l'oci nocturn, sense missatges ofensius i
amb representació de dones a dalt l'escenari.
Des de la comissió estan tenen moltes
ganes de viure uns Deskoncerts recuperant
la normalitat d'abans de la pandèmia!
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Agraïments:
Arts Humanes
Amics de Santiga
Moguda Country
Ball de Gitanes
Ghassaly
Refugi
Associació Malalts d’Alzheimer
Senshi Dojo
Cineclub Cisco Monsenya
CREM
Casa de Andalucía
Centro Cultural Andaluz
Afovisp
Agrupació Sardanista
Associació de veïnes
del barri de La Creueta
Moguda Perpètua
Club de bitlles Can folguera
Automodelisme SPM
Sport Sala
UCF Santa Perpètua
Bailamos

Col·laboren:
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LA NOSTRA
FESTA MAJOR ÉS
Popular

Responsable

És un espai de retrobament amb
amistats i veïnat, on gaudir plegats
de les diferents activitats.

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!

Participativa
Ajuntament, entitats i comissions se 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!

Diversa,
multicultural
i acollidora
La ciutadania de diferents edats,
procedències i cultures se citen al carrer i
comparteix la festa. A més, la nostra Festa
rep i acull veïns i veïnes d'altres pobles
que se sumen a gaudir de les activitats.

Lliure de sexisme
Les activitats són per a tothom i per a que
tothom se senti com vulgui. Volem una
festa lliure de comportaments sexistes
per tal que tots i totes puguem gaudir
de les activitats dia i nit amb llibertat.
Santa Perpètua disposa d’un protocol per
evitar agressions sexistes durant les activitats.
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 juntament amb el
web staperpetua.cat També podreu seguir
l'activitat a les xarxes socials municipals
al Facebook de la Festa Major i al compte
d’Instagram de l'Informatiu. Feu servir
l’etiqueta de la festa: #FMSPM2022
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EL CARTELL
DE LA FESTA
El Francesc Bonàs és l’autor del cartell de la
Festa Major 2022. Va rebre l’encàrrec de la
Comissió de Festes i la Regidoria de Cultura
i ho va fer amb molta il·lusió. «Segurament
Santa Perpètua no és ni el més bonic ni
el millor poble, però és el meu i estic molt
content d’haver pogut dissenyar el cartell
de la seva festa gran», explica Bonàs.
Des de que és pare, les seves preferències
d’activitats de Festa Major han canviat
però es confessa un fan dels antics
balls golfos i de les nits a la piscina. Ara
el que recomana és, «sortir al carrer
i fer poble per preservar les nostres
tradicions i enfortir la nostra identitat».
El cartell del Francesc, segons ell
mateix ens explica, mostra una multitud
d’elements amb activitats que es poden
fer durant la Festa Major tant de dia
com de nit: cultura tradicional, música
per a tots els públics, actuacions, ball,
atraccions, i sobretot molta diversió.
Per al disseny del cartell de la Festa Major
es va plantejar trencar amb l’estil dels
realitzats fins ara. En la majoria de casos
han estat fets a partir d’il·lustracions o
dibuixos i, «per aquest motiu he treballat
amb imatges fotogràfiques». Francesc
Bonàs creu que mostrar el cap d’una
persona com si l’haguessin obert com un
meló i poder veure tot el que hi passa a
dins és una imatge potent per al cartell.

Francesc Bonàs, Dissenyador gràfic
Fa 28 anys que el Francesc Bonàs es
dedica al món del disseny. Es va iniciar
professionalment a un estudi de disseny
de Barcelona i des del 2013 es va establir
a Santa Perpètua, el seu municipi. No
és la primera vegada que signa el cartell
de la Festa Major. Bonàs va guanyar
el concurs de cartells l’any 1993
Quan li preguntem com definiria el seu
cartell ens diu que li ve al cap la frase :
«Tot el que et puguis imaginar!» perquè,
«la Festa Major s’apodera de cada un
de nosaltres per fer-nos entrar en un
estat de sorpresa, felicitat i alegria».
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CONCURSOS
Travessa la bassa

Concurs de paelles

La imaginació i la diversió marcaran sens
dubte el 2n Concurs Travessa la Bassa del
parc Central!
Poseu la creativitat, la imaginació, la diversió
que nosaltres posarem molta aigua!! Els
participants hauran de crear les seves
pròpies embarcacions casolanes i creuar
la bassa del parc Central. Hi ha diversos
premis i els riures estan assegurats. Podeu
participar amb els vostres amics, familiars
o amb qui us vingui de gust sempre i quan
hi hagi una tripulació de com a mínim
dues persones i cinc com a màxim.

Torna també el concurs de paelles que tant
ens agrada i tant propi de la nostra Festa
Major! El diumenge de Festa Major, el parc
Catalunya és la seu oficial de les paelles!
Gaudiu del dia en família i amb les amistats
al voltant d’una bona paella a l’aire lliure! A
més de fer-la, també podreu guanyar un dels
premis que s’atorguen!
Recordeu que poden participar-hi totes les
persones que ho desitgin fins a un màxim
de 30 inscripcions i que, aquestes,
estaran obertes del 29 d’agost a l’1
de setembre a la web de l’Ajuntament de
Santa Perpètua www.staperpetua.cat.

Les inscripcions es realitzaran en línia
del 29 d’agost a l’1 de setembre o fins
que s’arribi a les 15 inscripcions a la web
de l’Ajuntament de Santa Perpètua www.
staperpetua.cat. En cas de no omplir el límit,
es podran fer les inscripcions al parc Central
30 minuts abans de l’inici de l’activitat.

En cas de no omplir el límit, es podran
fer les inscripcions al parc Catalunya 30
minuts abans de l’inici de l’activitat.

Bases p.69

Bases p.69

FIRA D’ATRACIONS
Divendres i dissabte
Diumenge de 18 a 1 hores

Cada dia de la fira, les primeres hores
de la tarda seran sense música per
permetre que les persones amb autisme i
hipersensibilitat puguin gaudir de la fira.

Dilluns de 18 a 23 hores

Org.: Gremi de firaires de Catalunya

de 18 a 2 hores
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DIJOUS

01
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20 h • Assaig de la coreografia
de la festa de colors
Parc Central
Diumenge 4 de setembre tindrà lloc la festa de
colors d’Arts Humanes amb escuma, aigua i pols
de colors. Necessitem a tothom que hi vulgui
participar del ball i fer una coreografia comunitària!
Veniu a l’assaig i doneu-ho tot el dia de la festa!

20 h • Inauguració de
l’exposició Titelles al món,
a càrrec de Galiot Teatre
Espai 1
Travessa visual per conèixer el món de les
titelles i posar en valor l’interès artístic,
social i patrimonial d’aquest art.
Galiot Teatre va acabar de construir l’any 2015 la
Carpa Món Titella, un projecte per mostrar la cultura
dels titelles del món amb titelles antigues de diferents
països i tècniques de manipulació. Des de llavors han
anat arribant diferents peces i s’ha anat ampliat la
col·lecció. Pel 25è aniversari de Galiot Teatre es van
reparar més de 200 titelles per al museu-itinerant.
I, en aquest context, surten de can Galiot per
formar part d’aquesta interessant exposició
FOTO
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DIVENDRES

02
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De 18 a 21 h • Exposició:
La llúdriga a la conca
del Besos-Tordera
Local del CREM
Org.: CREM / Coordina: Observatori RIVUS:
Seguiment d’Indicadors Socioecològics
en Conques Fluvials Mediterrànies
a la conca del Besos-Tordera

19 h • Inauguració i
entrega de premis concurs
pintura ràpida de Santiga
La Fusteria (Escola Tabor)
20.30 h • Nit d’entitats
Parc Central
Les entitats dedicades al ball ens faran una
mostra de les seves habilitats damunt de
l’escenari per anar obrint boca i posar a punt
l’esquelet! Diferents disciplines i procedències
de la mà d’Arts Humanes, Moguda Country,
Ball de gitanes, Ghassaly i Bailamos.

22 h • Pregó amb
Percussion Experience
Plaça de la Vila
Espectacle de llums, música i efectes
especials que no deixarà ningú
indiferent i farà somiar els infants fins
a l’infinit. Comença la Festa Major
d’una manera molt espectacular!
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22 h • Va parir Tour! de
Ràdio Flaixbac
Parc de la Ribera
Torna el Va Parir Tour després de dos anys
i, en aquesta ocasió, fa parada a la Festa
Major de Santa Perpètua! Es tracta de la gira
d’estiu de ràdio Flaixbac amb Andreu Presas,
Mar Arans, Marc Frigola, el Gran Germán
i Carles Péres. Una novetat del programa
que marcarà el primer dia de la Festa!

Punt lila p.22

23 h • Orquestra amb
Motown Essence
Rambla
La Festa Major et convida al tribut
a la Motown, un viatge sonor
per la història d’aquesta
discogràfica a través dels seus
grans èxits i les seves cançons.
Un espectacle musical on no hi faltaran
els clàssics de Michael Jackson, Marvin
Gay, The Supremes o Diana Ross.
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01 h • Nit de DJ amb
Teniente Colombo
Parc Central
Teniente Colombo punxarà els grans èxits
dels 80, 90 i 2000. Música espanyola, pop,
rock, grunge, soul, dance, disco i molt més és
l'artilleria de Teniente Colombo, amb la qual
ens farà cantar i ballar fins a la matinada.

02.30 h • Deskoncerts:
Habla de mi en presente
+ DJ Nafentt
Parc de la Ribera
Habla de Mí en presente obrirà Deskoncerts
2022! És una banda de techno-rumba que
es va formar inicialment al 2012 a Berlí.
Rumba del Nord és el seu primer disc i
als darrers anys la banda ha presentat
temes com Estrella, Urele i el remake de
Dolerme amb EJ Marais. És premi grup
revelació 2022 de RAC 105 i nosaltres ja
ens hem marcat la data al calendari!
Tancarà la nit la sessió de DJ Nafentt a partir
de les 4.30h.
Punt lila p.22
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DISSABTE

03
10 a 20 h • Partits dels
equips de la UCF
Camp de Futbol Municipal
Paco Navarro
Org.: UCF Santa Perpètua

11.30 • Tobogan gegant
Splash Silde + Inflables
Avinguda de l’11 de setembre
i Biblioteca Josep Jardí
Quatre carrils per lliscar en un tobogan
d’aigua gegant! 75 metres de baixada
i tres inflables d’aigua per als més
petits refrescaran tota la família.
p. 61

13 h • Concert Vermut
amb Dr Swinguez
Rambla
Dr. Swinguez presentarà el millor
swing i lindy hop que es pot trobar
actualment a l’escena musical del país.
Un concert a l’hora del vermut que,
definitivament, no us podeu perdre!

17.30 h • Partits
de futbol sala
Pavelló municipal d’Esports
Org.:Sport Sala

17.30 h – 19.30 h •
Estand de la ràdio.
Plaça de la Vila
Programa especial Festa Major, amb
el seguiment de totes les activitats de
la festa i els seus protagonistes. La
ciutadania també hi està convidada.
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18 h • Audició de sardanes
Plaça de Francesc Macià
Amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. Les
sardanes són una de les activitats fixes a la
Festa Major i, en aquesta, tampoc hi podien
faltar. La Cobla Jovenívola de Sabadell,
nascuda al 1974 i amb una àmplia trajectòria
en el món de la sardana i de la música de
cobla, serà l’encarregada de fer sonar flabiol,
tamborí, tenores i trombons i, tot i que no hi
haurà ballada, l’ambient serà, sens dubte,
de Festa Major. No cal reserva d’entrada.
Org.: Agrupació sardanista de Santa Perpètua

18 h • Gimcana infantil
Parc Municipal
L’Esplai El Refugi i l’AFAVO, Associació
de Familiars amb Alzheimer, organitzen
per primera vegada conjuntament la
gimcana infantil amb la instal·lació de tres
inflables per a edats de 0 a 12 anys.

19 h • Exhibició de Karate
Parc Central
A càrrec de l’escola Senshi Dojo

/ 27

/ 29

19.30 h • 7a Cursa Festa
Major Santa Perpètua
Sortida i arribada al Parc Central
L’Ajuntament amb la col·laboració del Club
Esportiu Mogoda Trail de Santa Perpètua
organitza la 7a edició de la Cursa de Festa
Major. El recorregut és de cinc quilòmetres i
poden participar totes les persones majors de
14 anys. Recordeu que cal inscripció prèvia.
Inscripcions p. 67

19.30 h • Espectacle
flamenc amb Los Sobraos
Plaça de la Vila
El grup barceloní Los Sobraos porta més
de 30 anys als escenaris portant el millor de
la música autòctona d’Andalusia. Són els
responsables de l’èxit “Quiero Verte” i de
temes com “Amor“ o “Cuando brille el sol”.

20 h • XII Nit del
Vídeo Perpetuenc
Teatre del Centre
Recull de filmacions de Santa Perpètua,
antigues i contemporànies.
A càrrec d’AFOVISP, Cineclub
Cisco Mosenya i CREM
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22 h • Correfoc
Plaça de la Vila
Foc, soroll i feres és el tret identitari del
correfoc! Els diables de Santa Perpètua
tornaran la tradició als carrers del municipi
després de dos anys sense poder celebrar
aquesta festa i esperen comptar amb tots
vosaltres per passar una nit d’allò més
divertida! També hi seran les colles de
Castellar, Barberà, Ripollet i trabucaires
sorpresa. Tot plegat serà molt especial.
La nostra colla celebra 25 anys!
Recorregut i recomanacions p. 59

23 h • Orquestra amb La
Salseta del Poble Sec
La Rambla
L’Orquestra Salseta del Poble Sec és a
l'avantguarda de la música de ball a casa
nostra, amb un tarannà innovador i creatiu
de la popular orquestra barcelonina

01 h • Nit de versions
amb Wish Band
Parc Central
Wish Band és una banda de versions formada
per nou components amb un repertori
acurat de temes actuals, juntament amb els
èxits de dècades passades. Un repertori
per ballar i per a totes les edats i gustos.
Directe potent amb arranjaments propis
que fan de Wish una banda autèntica!
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01 h • Deskoncerts: Crim+
Sofia Gabanna+ DJ Geridoo
versus DJ Nàtura
Parc de la Ribera
Crim és un grup català de música punk
rock de Tarragona amb èxit internacional.
Format l'any 2011 sota la influència de
grups com Fugazi, Social Distortion
o Leatherface, les lletres de les seves
cançons versen sobre crítica social (1 h)
Sofia Gabana presentarà el seu disc Maté
el amor, on hi ha rap feminista, missatges
sobre la salut mental, reivindicacions
socials i espais desenfadats per divertirse, però sobretot, autobiogràfic. (2.30 h).
Dj Nàtura, que està actualment als controls
de diferents raperes com Tribade, Elane
o Idadeoia i punxa a sales com la Clap
de Mataró o la Masia de Sant Boi, suma
forces amb Djgeridoo, resident a CAM
Bernades, per fer una sessió que anirà des
dels ritmes més urbans fins a l’electrònica.

p.22

06.00 h • Despertada
Parc de la Ribera
Moguda Perpètua torna a organitzar
la Despertada de Festa Major. Per
què tornar a casa a les sis del matí,
si encara hi ha ritme per a molt més?
Només apte per als més fiesteros.
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PROGRAMA DE MÀ

Arrenca’l, doblega’l i porta’l a la butxaca!

DIJOUS 1 set

DISSABTE 3 set

20 h • Parc Central
Assaig de la coreografia Festa de colors

10 a 20 h • Camp de Futbol Municipal Paco Navarro
Partits de futbol
Org.:UCF Santa Perpètua

20 h • Espai 1
Inauguració de l’exposició Titelles
al món, de Galiot Teatre

11.30 a 14.30 h • Baixada de l’avinguda de
l’11 de setembre i Biblioteca Josep Jardí
Tobogan gegant Splash Silde + Inflables

DIVENDRES 2 set
De 18 a 21 h • Local del CREM
Exposició: La llúdriga a la
conca del Besos-Tordera
Org.: CREM
Coordina: Observatori RIVUS: Seguiment
d’Indicadors Socioecològics en Conques Fluvials
Mediterrànies a la conca del Besos-Tordera
19 h • La Fusteria (Escola Tabor)
Inauguració i entrega de premis del
concurs pintura ràpida de Santiga
20.30 h • Parc Central
Nit d’entitats amb Arts Humanes, Moguda
Country, Ball de gitanes, Ghassaly i Bailamos
22 h • PLaça de la Vila
Pregó amb l’espectacle Percussion Experience
22 h • Parc de la Ribera
Va parir Tour! de Ràdio Flaixbac

13 h • Rambla
Concert Vermut amb Dr. Swinguez
17.30 h • Pavelló municipal d’Esports
Partits de futbol sala
Org.: Sport Sala
De 18 a 20 h • Plaça de la Vila
Estand de la ràdio Santa Perpètua
18 h • Plaça Francesc Macià
Audició de sardanes amb la Cobla
Jovenívola de Sabadell
Org.: Agrupació Sardanista
18 h • Parc Municipal
Gincama infantil de l’Esplai El Refugi i l’AFAVO
19 h • Parc Central
Exhibició de Karate
Org.: Senshi Dojo

23 h • Rambla
Orquestra amb Motown Essence

19.30 h • Sortida i arribada Parc Central
7ª Cursa Festa Major
Col·labora: Club Esportiu Fondistes Fem Força

01 h • Parc Central
Nit de DJ amb Teniente Colombo

19.30 h • Plaça de la Vila
Espectacle flamenc amb Los Sobraos

02.30 h • Parc de la Ribera
Deskoncerts: Habla de Mí
en presente + DJ Nafentt

20 h • Teatre del Centre
XII Nit del Vídeo Perpetuenc
Org.: CREM, Cineclub Cisco Mosenya i AFOVISP
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22 h • Plaça de la Vila
Correfoc especial 25 anys
Org.: Grup de Joves Diables
23 h • Rambla
Ball amb La Salseta del Poble Sec
01 h • Parc Central
Nit de versions amb Wish Band
01 h • Parc de la Ribera
Deskoncerts amb Crim +
Sofia Gabana + Dj. Geridoo versus Dj. Nàtura
06 h • Parc de la Ribera
Despertada
Org.: Moguda Perpètua

DIUMENGE 4 set

17.30 h • Parc Central
Travessa la bassa
18 - 20 h • Plaça de la Vila
Estand de la ràdio Santa Perpètua
19 h • Rambla
Concert de tarda amb l’Orquestra Cimarrón
19 h • Parc Central
Espectacle FAMILIAR The Penguins
22 h • Parc Central
Nit de versions amb El Último Tributo
23 h • Rambla
Ball del fanalet amb l’Orquestra Cimarrón
00 h • Parc de la Ribera
Deskoncerts: DJ. Sharin + DJ Rambla

8 – 14 h • Circuit d’Automodelisme
2n Memorial Joan Moncho d’Automodelisme

DILLUNS 5 set

10 – 14 h • Centre de Futbol Municipal Paco Navarro
Partits dels equips femenins
Org.: UCF Santa Perpètua

10.30 h • Rambla
Xocolatada a càrrec de les veïnes
del barri de la Creueta

10.30 - 12.30 h • Pista de bitlles
Trofeu de Festa Major
Org.: Club de bitlles Can Folguera

11 h • Plaça de la Vila
Activitat infantil amb escuma + aigua
amb la companyia l’Ou Ferrat

11 h • Parc Catalunya
XXVIII Concurs de Paelles

11 - 14 h • Camp de Futbol Municipal Paco Navarro
Xtreme Race

11 h • Parc Municipal
La Festa dels colors (escuma,
aigua i pols de colors)
Org.: Arts Humanes

18 h • Rambla
Concurs de TikTok

12 h • Espai 1 (entrada per la plaça de l’Era)
Espectacle de titelles: En Bernat
el pescador de Titelles Galiot
13 h • Rambla
Concert Vermut amb &Swing

20 h • Parc Central
Havaneres amb Neus Mar
22 h • Parc Central
Piromusical amb focs artificials a
càrrec de Pirotècnia Dragón
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DIUMENGE

04
8 - 14 h • 2n Memorial Joan
Moncho. Automodelisme
Circuit d’automodelisme
10 - 14 h • Partits dels
equips femenins de la
UCF Santa Perpètua
Centre de Futbol Municipal
Paco Navarro
10.30- 12.30 h • Trofeu
de Festa Major del Club
de Bitlles Can Folguera
Pista de bitlles del
Pavelló d’Esports
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11 h • XXVIII Concurs
de Paelles
Parc Catalunya
Gaudiu d’un dia amb la família i les amistats
al voltant d’una bona paella a l’aire lliure!
No només podreu fer-la i tastar-la... també
podreu optar a un dels premis del Concurs
de Paelles! Aquest clàssic de la nostra
Festa Major d’Estiu torna a ser aquí!
Inscripcions p. 65

11 h • La Festa dels colors
(escuma, aigua i pols de
colors) amb Arts Humanes
Parc Municipal
Impregneu-vos dels colors més vius de l’estiu
amb la festa dels colors! Música i alegria
ompliran també el Parc Municipal amb una
activitat per a infants i grans. Recordeu: Porta
roba vella i moltes ganes de passar-ho bé.
Cal que compris... p.59

12 h • Titelles Galiot: En
Bernat el pescador
Espai 1
El fons marí d’un petit poble de pescadors
es converteix en un gran abocador. Els
peixos, disfressats amb deixalles donaran
una gran lliçó a en Bernat el pescador
i al seu poble. Els infants gaudiran
d’una sessió de teatre de titelles que els
endinsarà en un món màgic i imaginatiu.
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13 h • Concert Vermut
amb &Swing
Rambla
&Swing és un trio format per David Sais,
Pere Barrera i Jordi Martínez que versionen
temes d’ara i de sempre de soul, pop i rock
en clau de swing. Des de clàssics com
Elvis Presley i B.B King fins a Queen o The
Police sonaran en aquest concert a l’hora
del vermut que segur gaudireu molt.

17.30 h • Travessa la bassa
Parc Central
Creativitat, imaginació, diversió i molta
aigua és el que trobareu a la segona edició
d’aquest concurs. Embarcacions casolanes
creuaran la bassa del Parc Central
en aquesta activitat que podreu
viure i veure a la Festa Major d’Estiu.
Hi haurà diversos premis.
Inscripcions p. 61

17.30 h - 19.30 h •
Estand de la ràdio
Plaça de la Vila
Programa especial Festa Major, amb el
seguiment de totes les activitats de la festa
i els seus protagonistes. La ciutadania
també hi està convidada. No us el perdeu!
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19 h • Concert de tarda
amb l’Orquestra Cimarrón
Rambla
El clàssic concert de tarda comptarà
amb l’Orquestra Cimarrón, una formació
musical amb una gran tradició als escenaris
de festa major. De fet, ja han vingut a
Santa Perpètua en alguna ocasió, Una
aposta segura que us farà gaudir i ballar
cançons d’ara i d’abans. Veniu a passar
una bona estona amb Cimarrón.

19 h • Espectacle familiar
amb The Penguins
Parc Central
El grup The Penguins (Reggae per Xics)
torna a la Festa Major d’Estiu de Santa
Perpètua. Els infants podran pujar al vaixell
de la formació i gaudir del seu nou disc
Quadern De Bitàcola en un concert on
coneixeran animals, plantes i personatges
molt especials. Veureu com les seves
cançons us atraparan i ballareu com mai.
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22 h • Nit de versions
amb El Último Tributo.
Parc Central
El Último Tributo arriba a Santa Perpètua amb
un objectiu clar: fer-vos gaudir de nou dels
èxits de Manolo García i Quimi Portet. Aquests
músics retran homenatge a El Último de la
Fila fent un repàs al seu repertori. Reviureu
una etapa màgica dels anys vuitanta i noranta
amb un so molt fidel a l’original amb El Último
Tributo. A punt per viatjar en el temps?

23 h • Ball del fanalet amb
l’Orquestra Cimarrón
Rambla
Sembla que la festa ja s’acaba però, no!
Encara ens queda un dia més per gaudirne. Una de les últimes propostes del
diumenge serà el tradicional ball del fanalet.
La Rambla s’il·luminarà amb petites flames
en moviment i podreu ballar al ritme de
l’Orquestra Cimarrón. El ball del fanalet serà
a ritme de vals al voltant de les 00 hores i
després podreu seguir gaudint de la música.
Cal que compris... p.59
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00 h • Deskoncerts:
DJ Sharin+ DJ Rambla
Parc de la Ribera
DJ. Sharin és apassionada de la música
reggae i els diferents estils que abraça. DJ
Sharin arriba a Santa Perpètua per oferirvos una sessió que no deixarà indiferent
ningú! La seva especialitat són els ritmes
més digitals. No us perdeu el concert ple
d’energia d’aquesta artista que ha passat per
diversos festivals de música d’Europa (00 h)
DJ Rambla serà l’encarregat de tancar els
Deskoncerts de la Festa Major d’Estiu amb
una experiència exclusiva per als amants del
gènere reggae. Una sessió plena de ritme
que voldreu que no s’acabi. Si us agrada
el reggae i voleu gaudir de l’última nit dels
Deskoncerts veniu a escoltar DJ Rambla
i els seus sons. (2h)

Punt lila p.22
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10.30 h • Xocolatada
Rambla
A càrrec de les veïnes del barri de la Creueta
En cas de pluja es farà al
Centre Cívic El Vapor

11 h • Activitat infantil
amb escuma i aigua
Plaça de la Vila
A qui no li agrada refrescar-se els dies més
calorosos d’estiu? I més si hi ha escuma!
La companyia Ou Ferrat ofereix als més
petits un espectacle amb dansa i música
en directe, activitats per fer plegats i molts
jocs d’aigua. Aquesta festa acabarà posantnos sota el canó d’escuma que omplirà la
Plaça de la Vila de blanc i bombolles.
Recomanacions p. 61
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11 – 14 h • Xtreme Race
Camp de Futbol Municipal
Paco Navarro
Us agraden l’adrenalina, els reptes i
l’aventura? Si és el cas, participeu a una
de les novetats d’aquesta Festa Major
d’Estiu: l’Xtreme Race! És una cursa
d’obstacles amb setze desafiaments
totalment diferents pensats per assolir el
màxim moviment, acció i joc. En total 140
metres d’aventura que posaran a prova
els vostres límits i us faran gaudir d’una
experiència única i molt emocionant.
Activitat adreçada a famílies i adolescents.

18 h • Concurs de TikTok
Rambla
Voleu experimentar com és la xarxa social
més viral de l’actualitat? Participeu al Concurs
de TikTok de la Festa Major d’Estiu. Podreu
inscriure-us trenta minuts abans que comenci i
també durant l’activitat. Hi ha categoria individual
i de grups (entre 2 i 8 persones). Ensenyeu-nos
el vostre talent ballant les coreografies més
populars de TikTok i emporteu-vos el premi.
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20 h • Havaneres
amb Neus Mar
Parc Central
Neus Mar torna al nostre municipi per oferirnos les millors havaneres amb una proposta
innovadora i diferent. L’artista connectarà
amb el públic i ens farà sentir l’havanera
que fuig dels estereotips tradicionals. Un

repertori de temes propis, cançó mediterrània
i gèneres habituals del cant de taverna amb
el qual gaudirem de ben segur de nou amb
Neus Mar. A la mitja part de les havaneres
hi haurà el tradicional Rom Cremat.
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22 h • Piromusical amb
focs artificials
Parc Central
La Festa Major d’Estiu ja s’acaba i ho fa
amb el tradicional castell de focs. Enguany
gaudirem d’un piromusical des del parc
Central. Els sons i les formes de llum i
colors ompliran el cel de Santa Perpètua
al ritme de la música. Un espectacle de

llums i música dibuixant figures al cel i
un gran esclat de focs d’artifici per ballar
al ritme de la música! Un piromusical per
acomiadar la Festa Major com cal!
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PROGRAMACIÓ ‘CASETAS’
CASA ANDALUCÍA SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Recinte Firal
Divendres 2 de setembre
20 h Obertura de la Caseta
20.30 h Exhibició a càrrec de l’Entitat Ball de Gitanes
21 h Actuació dels grups de ball de l’entitat Al-Alba / Albero / Al-Compas / Azahar
/ Cimera Delunare’s / Encant / Nacar / Enrenou / Temperància/ Zambra
22 h Actuació musical Grup Rumbero
23.30 h Guateque Tornada als 80´s/90´s i A ballar!

Dissabte 3 de setembre
20 h Exhibició a càrrec de l’Entitat Arts Humanes Bollywood
20.30 h Actuació dels quadres de Ball de l´entitat
21 h Exhibició de Salsa i Bachata a càrrec d’Inés & Victor
21.30 h Actuació a càrrec de Maria Márquez & Manuel Belmonte
22 h Actuació Grup Musical SEVILLANAS
23.30 h Música Disco

Diumenge 4 de setembre
12.30 h L’Hora de la tapa!
14 h Paella Popular
20.30 h Actuació dels quadres de ball de l’Entitat
21 h Actuació al cant d’Andre Garcia
21.30 h Actuació Musical Pop-Rock Los vulgares
23 h Gran Karaoke

Dilluns 5 de setembre
19.30 h Exhibició de l’Entitat Dansa del Ventre Ghasaly
20 h Actuació dels quadres de Ball de l´entitat
21 h IV PernilBingo (sorteig de 2 pernils)
22.15h VI Concurs La teva cara no em sona o si?
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PROGRAMACIÓ ‘CASETAS’
CENTRO CULTURAL ANDALUZ DE SANTA PERPÈTUA
Aparcament de l’avinguda de l’Onze de Setembre
Divendres 2 de setembre
20 h Inauguració de la Caseta amb els quadres de ball de l’entitat.
21h Actuació de la casa convidada.
21.30 h Actuació especial a càrrec de “Tacón y Borbón”.
23 h Música per a ballar i gaudir de la nit. Us esperem! ENTRADA LLIURE.

Dissabte 3 de setembre
20 h Actuació dels Quadres de ball de l’entitat.
20.30 h Actuació de la casa convidada.
22h Actuació del grup de música “Sevillania”. Actuació especial
“Ven a bailar las mejores rumbas y sevillanas”.
00 h Nit llatina

Diumenge 4 de setembre
13.30 h Dinar especial per a la gent gran. Recuperem una de les nostres activitats més estimades
(recollir el tiquet totalment gratuït a la nostra caseta, al recinte firal, avinguda de l’Onze de Setembre).
20 h Actuació dels quadres de ball de l’entitat.
21 h Actuació de la casa convidada
21 h Actuació al cant d’Andre Garcia
21.45 h Actuació estel·lar de la gran Carmen Paredes. Vine a gaudir d’una veu
prodigiosa que ens farà cantar i ballar amb cançons de tota la vida.

Dilluns 5 de setembre
18 h Xocolatada infantil (entrada gratuïta). Actuació especial dels nostres petits
flamencs i una visita MOLT ESPECIAL per a la mainada. VINE I SORPREN-TE!
20 h Actuació dels quadres de ball de l’entitat.
21 h Actuació de la casa convidada.
21.30 h Presentació del nostre estimat PATRICK. Com cada any, ens farà
una actuació espectacular abans i després del castell de focs. T’ho perdràs?
Acompanya’ns i degusta la nostra cuina i còctels especials.
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PRÀCTICA
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Cal que compris...
FANALET
Podreu adquirir els fanalets a l’inici
del concert, diumenge, a la Rambla.
El preu és de 0,5 euros.

FESTA DE COLORS
Podeu adquirir la pols de colors per
a la festa al parc Municipal abans de
l’activitat. El preu és d’ 1 euro per un
color i 5 per a un lot de sis colors.

Informació viària
La Rambla romandrà tallada al trànsit entre
dimecres 31 a les 23.59 h i dimarts 6 a
les 22 h. Amb motiu de la instal·lació de
l’escenari a la Rambla, el veïnat d’aquest
carrer haurà de dipositar els residus als
contenidors de l’Avinguda de Santiga.

Mitja hora abans del castell de
focs, el camí de la Granja romandrà
tallat al trànsit i a les persones.

Recomanacions
CORREFOC

El tram del passeig de la Florida entre el camí
de la Granja i l’avinguda de l’Onze de setembre,
entre el passeig de la Florida i l’avinguda
Mossèn Jacint Verdaguer, romandran tallats
al trànsit durant les tardes de divendres,
dissabte, diumenge i dilluns de Festa Major.
Malgrat estigui tallat al trànsit, durant les
havaneres de dilluns a la tarda, al parc
Central, s’habilitarà un espai d’aparcament,
a l’avinguda Onze de Setembre, per a
persones amb mobilitat reduïda.
Recordeu que durant el correfoc
es tallaran els carrers marcats en el
recorregut. Els contenidors ubicats a
la plaça Nova es desplacen a l’alçada
del carrer de Marià Fortuny.

El recorregut del correfoc començarà a la
Plaça de la Vila i continuarà pels carrers de
Pau Claris, Rafael Casanova, Doctor Robert,
Plaça Nova, carrers de Frederic Soler, Pau
Casals, La Rambla, els carrers de Santa Maria,
Joan Fiveller i la plaça de Francesc Macià.
Les persones propietàries dels habitatges
ubicats als carrers per on passa el correfoc
caldrà que protegeixin els vidres. Es
posarà a la seva disposició cartrons que
podran recollir del 29 d’agost al 2 de
setembre a l’Ajuntament de 8 a 14.30h.
Si gaudiu del correfoc, recomanem protecció
auditiva durant el pas dels Trabucaires.
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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 a l’ambulància
Si el Correfoc passa pel vostre carrer...
• No estacioneu el vehicle
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

anys. Només es podran llançar un màxim
de tres persones agafades. Es recomana
l’ús de roba de bany i ulleres de piscina.

Cuidem del
Medi Ambient
Tots els bars amb llicència de Festa Major
estan obligats a utilitzar gots reutilitzables.
Totes les consumicions que es facin en
aquests espais se serviran en aquests gots
que tindran el cost d’un euro, en concepte
de dipòsit. Un cop usats, els gots es podran
retornar als mateixos bars de Festa Major.
Durant la festa, intenteu no generar residus i
si es generen: cada cosa al seu contenidor!

FESTA DE COLORS
Segur que esteu preparats i preparades per
participar d’aquesta activitat de la Festa
Major. Si ho feu recordeu que heu de fer servir
roba vella (no sortireu nets), caldrà que feu
servir ulleres per protegir els ulls i mocadors
per tapar la boca. En cas de contacte amb
els ulls, recordeu netejar-vos amb aigua
abundant. Es recomana l’ús de roba de bany.

ACTIVITAT INFANTIL
AMB ESCUMA I AIGUA
Es recomana l’ús de roba de
bany i ulleres de piscina.

TOBOGAN GEGANT
Els menors de 4 anys obligatòriament
han d’anar acompanyats per un adult. Es
podran llançar dues persones per flotador,
sempre i quan una d’elles sigui menor de 4

Inscripcions
La participació als concursos i activitats amb
inscripcions suposa l’acceptació de les bases:

2n TRAVESSA LA BASSA
1. Objecte de l’activitat. Consistirà en creuar
d’un cantó a l’altre la bassa del parc
Central amb una embarcació casolana.
2. Els organitzadors de l’activitat són la
comissió de la Festa Major i l’Ajuntament
de Santa Perpètua de Mogoda.
3. Data: diumenge 4 de setembre de
2022 al parc Central, a les 17.30 h.
4. Les inscripcions. Les inscripcions
es realitzaran en línia del 29 d’agost
a l’1 de setembre o fins que s’arribi
a les 15 inscripcions a la web de
l’Ajuntament de Santa Perpètua
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www.staperpetua.cat. Inscripció gratuïta.
En cas de no omplir el límit, es podran
fer les inscripcions al parc Central 30
minuts abans de l’inici de l’activitat.
5. Mecànica de participació. La travessa
de la bassa és una activitat de caràcter
lúdic que consisteix en la construcció
d’una embarcació casolana, de
fabricació pròpia. Poden participar-hi
totes les persones a partir de 6 anys
d’edat. Les embarcacions amb una
tripulació compresa entre 6 i 12 anys,
hauran de portar un adult responsable.

•
•

•

•
•

La tripulació podrà ser de 2 persones
com a mínim i 5 com a màxim (incloent
l’adult acompanyant si s’escau)
Tots els participants han de saber nedar.

•
•

•

•
•

•

•

L’embarcació ha de complir:
Surar mitjançant cambres d’aires de
pneumàtic (camió, tractor, cotxe, bicicleta,
etc...) garrafes de plàstic, taules de surf
o elements destinats a la navegació.
No podrà tenir cap mena de sostre o
estructura que tanqui l’embarcació.
No podrà portar cap element que
sobresurti i pugui perjudicar els
espectadors i participants.
La propulsió o tracció ha de ser manual
(rems, aletes, cames, braços, etc...)
Aquests han d’estar lligats a l’embarcació,
per evitar que caiguin a la bassa.
Queda totalment prohibit la utilització
d’energies contaminants (motors
d’explosió, interna o externa, turbo, etc...).
Els elements complementaris de les
embarcacions hauran de respectar el medi
ambient. En cap cas s’acceptarà ingenis
que surin però que emprin materials que
desprenguin líquids tòxics, contaminants
o difícils d’eliminar. També queda prohibit
utilitzar materials que es desfacin o es
fragmentin com el porexpan o similars.

•

•
•
•

Prohibit portar vidres.
Totes les embarcacions hauran de
presentar-se el mateix dia de la prova per
tal de procedir a la seva verificació. Les
embarcacions no verificades quedaran
excloses i no podran participar.
Els participants:
No es podrà pujar a l’embarcació
amb calçat de carrer o amb calçat
que pugui caure al llac.
No estarà permès baixar de
l’embarcació durant l’activitat.
Tots els participants han de
portar una armilla salvavides que
els facilitarà l‘organització
Hauran de portar el número
d’inscripció ben visible.
Queden totalment prohibides totes
les maniobres que posin en perill la
integritat física dels altres participants
i/o les altres embarcacions.
Tota persona que presenti
símptomes per consum d‘alcohol
o drogues, serà desqualificada.
L’organització no es fa responsable de cap
objecte electrònic que es pugui mullar.
Cal obeir en tot moment les
instruccions dels organitzadors.
Una vegada finalitzada l’activitat, els
participants són els responsables de la
seva embarcació. S’habilitaran contenidors
de recollida selectiva per desfer-se de
l´embarcació si algú ho desitja. En aquest
cas, és imprescindible llençar totes les
parts de l’embarcació dins els contenidors.
L’abandonament de qualsevol residu
fora dels llocs habilitats serà sancionat
segons la normativa municipal.

6. Recorregut. S´haurà de cobrir la
distància longitudinal de la bassa des
del punt d’inici fins a la terrassa del
Wake. En un màxim de 15 minuts.
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7.
8.
•
•
•
•
•
•
•

Categoria. Hi haurà una única categoria.
Premis.
1r, embarcació més ràpida
2n, embarcació més ràpida
3r,embarcació més ràpida
Embarcació més ben construïda
Embarcació més original
Embarcació amb els participants
més ben disfressats
Premi especial del jurat

9. Incidències durant l´activitat.
• L’organització no és responsable
dels incidents i danys provocats per
l’incompliment del reglament.
• L’organització no es fa responsable dels
objectes perduts durant l’activitat.
10. El jurat estarà format per membres de
la Comissió de Festa Major 2022
11. El veredicte es farà públic el mateix
dia, un cop finalitzada l’activitat.
12. La participació en aquest concurs
suposa l’acceptació d’aquestes bases i la
conformitat amb les decisions del jurat.

CONCURS DE PAELLES
La Comissió de la Festa Major i l’Ajuntament
de Santa Perpètua de Mogoda convoquen el
Concurs de paelles de la Festa Major. XXVIII
Concurs de Paelles el diumenge 4 de setembre
de 2022, d'11 a 14 h, al parc de Catalunya.
Objecte i Procediment
1. Poden participar-hi totes les
persones que ho desitgin fins a un
màxim de 30 inscripcions.
2. Les inscripcions es realitzaran del
29 d’agost a l’1 de setembre o fins
que s’arribi a les 30 inscripcions.
A la web de l’ajuntament de Santa

Perpètua www.staperpetua.cat. En
cas de no omplir el límit, es podran
fer les inscripcions al parc Central 30
minuts abans de l’inici de l’activitat.
3. Els i les concursants hauran de
concretar en el moment de la inscripció
la ubicació de la paella al/dins del parc
de Catalunya, ja que només es podran
ubicar en els espais especificats.
4. L’organització posarà a disposició
dels i les concursants: un feix
de llenya (fusta i fullola), i quatre
totxanes per paella. Recomanem
als concursants que portin suport
per a la paella si amb quatre totxanes
consideren que no en tenen suficient.
5. Abans de col·locar la llenya de la paella
és obligatori posar a terra el reforç
de sorra que facilita l’organització.
6. Cal haver recollit tot el material entre les
10.30h i les 12.00h. A partir d’aquesta hora
les paelles quedaran fora de concurs.
7. Els/les concursants hauran de
portar les seves taules
8. Els/les concursants disposaran
únicament de 12 cadires per
paella participant inscrita.
9. La paella s’haurà de realitzar
íntegrament al parc de Catalunya.
10. El mínim de racions serà de 6.
11. Els i les concursants s’hauran
d’adreçar a la taula del jurat portant
el plat cedit per la organització (on
figura el número del concursant), la
paella per a la seva degustació, tan
bon punt aquesta estigui acabada; en
cap cas, no més enllà de les 14h.
12. Hi haurà un jurat especial itinerant
que valorarà la presentació de la paella
abans de ser degustada pel jurat. En
cap cas, no més enllà de les 14 h.
13. El jurat estarà format per membres
de la Comissió de Festa Major 2022.
Es valorarà el gust i s’atorgaran
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premis a la presentació, valorant la
decoració que es realitza NOMÉS
amb productes alimentaris.
14. El veredicte es farà públic el mateix
dia, un cop finalitzada la degustació.
15. Els premis per la degustació seran:
• Primer premi 125 €
• Segon premi 100 €
• Tercer premi 75 €

•
•
•

Els premis per la decoració seran vals
de compra cedits per l’Associació de
Concessionaris del Mercat Municipal:
Primer premi.
Vals de compra per valor de 75 €
Segon premi.
Vals de compra per valor de 50 €
Tercer premi.
Vals de compra per valor de 25 €
Els vals s’ha de bescanviar íntegrament als
mateixos establiments i durant l’any 2022.

12. S’obsequiarà tots els participants amb
una ampolla de vi i un barret amb el
número de la paella, que hauran de
portar en el moment de recollir el premi.
13. És responsabilitat dels participants
separar correctament els residus
generats i dipositar-los en el
contenidor corresponent.
14. La participació en aquest concurs
suposa l’acceptació d’aquestes bases i la
conformitat amb les decisions del jurat.

Perpètua de Mogoda amb la col·laboració
del Club Fondistes Santa Perpètua.
1. Distància recorregut 5 km (5.000 m)
2. Hora de sortida de la cursa:19.30 h.
3. Lloc de sortida i arribada: Parc Central
4. Inscripció a la cursa.
Formes d’inscripció:
• Per internet a través de la web de
ChampionChip (www.championchip.cat).
• De forma presencial al poliesportiu de
Santa Perpètua, avinguda de Girona,
7. En horari d’atenció al públic
Dates d’inscripció
De l’11 de juliol del 2022 al 31 d’agost
de 2022. Es podran fer al mateix
dia de la cursa sempre i quan no
s’hagi arribat als 300 inscrits.
Preu d’inscripció
5 euros amb xip propi i 6 si és de lloguer.
5. Categories. Les categories es regiran
per l'any de naixement i el sexe:

•
•
•
•
•
•

CATEGORIES:
Joves nascuts entre 2008 i 1998
(des dels 14 fins als 24 anys)
Sèniors nascuts entre 1997 i 1988
(des dels 25 als 34 anys)
Vet 35 nascuts entre 1987 i 1978
(des dels 35 als 44 anys)
Vet 45 nascuts entre 1977 i 1968
(des dels 45 als 54 anys)
Vet 55 nascuts entre 1967 i 1958
(des dels 55 als 64 anys)
Vet 65 nascuts el 1957
i anteriors (65 anys i més)

7ª CURSA FESTA MAJOR
El proper dissabte 3 d’agost de 2022,
a les 19.30 h. de la tarda, tindrà lloc la
7a edició de la Cursa Popular de Festa
Major de Santa Perpètua de Mogoda,
organitzada per l’Ajuntament de Santa

6. Tindran trofeu els tres primers
classificats de la general masculina
i femenina i, el primer classificat de
cada categoria (no acumulatius).
7. El lliurament de dorsals s'efectuarà
el mateix dia de la cursa des de les
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17.30 a les 19.10 hores de la tarda.
8. El dorsal haurà d'estar situat
de manera ben visible.
9. El control serà a través del
cronometratge de ChampionChip.
10. L'organització no es fa responsable
dels accidents o danys que puguin
causar o rebre els participants, abans,
durant o després de la cursa.
11. L’organització podrà desqualificar a tot
aquell corredor/a que no hagi completat
la totalitat del recorregut. El control de la
cursa es tancarà a les 20.00 h. En passar
el cotxe escombra de l’organització, el
circuit quedarà obert al trànsit rodat de
vehicles. Els corredors/es que continuïn el
recorregut amb posterioritat, hauran de ferho sota la seva responsabilitat i no podran
córrer per l´espai destinat als vehicles.
12. Les reclamacions es presentaran per escrit
a l’organització i s’acompanyaran amb
un dipòsit de 25 € i només s’acceptaran
fins a 30 minuts després de conèixerse la classificació de la cursa.
13. En el moment d'inscriure's, els/les
participants donen el seu consentiment
perquè els organitzadors de la cursa
tractin automàticament -i només amb
finalitat esportiva- la reproducció de
fotografies de la prova, publicació de
classificacions, etc., mitjançant qualsevol
dispositiu sense límit temporal.
14. Les inscripcions es tancaran en la
data assenyalada (31 d'agost de 2022)
o bé en arribar als 300 inscrits.
15. Cursa oberta a tothom que
accepti i respecti, tant la distància
com aquest reglament.
16. Qualsevol altre cas no previst en el
reglament serà resolt per l'organització.
17. Per més informació entreu a
la web staperpetua.cat.

Mitjans de
comunicació
APP I WEB
Si voleu estar al dia de la Festa, només cal
que disposeu de l’aplicació per a dispositius
mòbils de la Festa Major 2022 de Santa
Perpètua de Mogoda. Us la podeu descarregar
gratuïtament des de les botigues per a Android
i Apple i us permetrà visualitzar la programació
amb tots els actes de la Festa, conèixer les
novetats i si es produïssin canvis d’última hora.
També podeu consultar tota la informació
i el programa de la Festa Major al
web municipal staperpetua.cat.
ESPAI RÀDIO
Ràdio Santa Perpètua oferirà programació
especial en directe des de la plaça de la
Vila. Serà el dissabte i diumenge de 18 a 20
hores. El diumenge de 19 a 20 hores es farà
en directe el programa de la Ràdio Paseando
por el sur, de Jordi Pocoví. L’emissora
municipal oferirà música i entrevistes en
directe per repassar tota l’actualitat de la
festa. Sintonitza el 107.0 FM en directe
o per internet. També pots seguir Ràdio
Santa Perpètua per xarxes a Facebook.
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