F E STA M A J O R

CALELLA 2022
DEL 22 AL 25 DE SETEMBRE

SALUTAC IÓ
DE L’ALCALDE
Arriba el setembre i la tardor es fa notar en l’ambient. L’estiu
emprèn discretament la retirada enduent-se dies de platja, nits
de concert, sopars a la fresca i balls de revetlla. És hora de tornarnos a posar els mitjons i els pantalons llargs i de recuperar llibres
i carpetes. Deixem enrere un dels estius més càlids de les últimes
dècades i, amb ell, més d’una nit d’insomni intentant agafar el son
amarats de suor. Però no podem negar que a tots, d’alguna manera,
ens provoca un sentiment de certa nostàlgia dir adeu a l’estiu.
Per sort, a Calella som uns afortunats. La Festa Major de la Minerva
fa que els calellencs tinguem, a ple setembre, una dosi extra d’estiu
per seguir vivint dies de platja, nits de concert, sopars a la fresca i
balls de revetlla.
Amb l’epicentre al balcó al Mediterrani que és el nostre “passeig
de Mar”, un any més ens disposem a celebrar la nostra Festa Gran.
Possiblement, la que genera més complicitats. Potser perquè és on
conflueixen totes les expressions culturals que ens fan ser qui som:
sardanes, gegants, diables, balls d’envelat, concerts, focs artificials...
És Festa Major, la grossa, “la festa del poble”, com deien
abans... Gaudim-la, fem-la gran, com abans, com sempre...
Que tingueu una bona Festa Major!
Marc Buch i Rigola
Alcalde de Calella

PREGÓ DE FESTA MAJOR
ELS CATARRES

DJ JORGE PEÑAFIEL

MIQUEL DEL ROIG
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D E S ETEMBRE

21.00 h
A la plaça de l’Ajuntament,
pregó de Festa Major a càrrec
de la germana Pilar Vivas en
representació de la comunitat de la
Companyia de Maria a Calella, amb
motiu del comiat després de 160
anys de presència a la nostra ciutat.
Interpretació del Ball de la Llopa i
del Ballet dels gegants de la ciutat
de Calella, en Quirze i la Minerva, a
càrrec dels Geganters i Grallers de
Calella. Brindis popular per a tots
els calellencs i calellenques.
Tot seguit, petits focs artificials
d’inici de la festa des del terrat de
l’Ajuntament Vell. Amb speaker i
animació de Zigurat Band.
23.00 h
A l’envelat de la platja, barraques
amb el concert dels grups Els
Catarres, Miquel del Roig i el DJ
Jorge Peñafiel. Entrada gratuïta.

LILDAMI

THE TYETS

PELUKASS

DIVENDRES,
D E S ETEMBRE
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10.50 h
Des de la plaça de l’Ajuntament,
acompanyament de les autoritats a
la Missa Solemne de Festa Major
fins a l’església a càrrec de la Colla
de Geganters i Grallers de Calella.
11.00 h
A l’església parroquial, ofici de
Festa Major presidit per Mn. Cinto
Busquet, amb l’entrada d’en Quirze
i la Minerva amb les autoritats i el
Ball dels Gegants al presbiteri de
l’església al final de la celebració.
12.15 h
Seguici dels Geganters i Grallers
de Calella acompanyant les
autoritats en sortir de l’església
fins a la plaça de l’Ajuntament. Tot
seguit, mostra de balls dels gegants
de la ciutat de Calella.
13.30 h
A l’envelat, 39a Mostra de Plats
Casolans. Exposició i sorteig
de plats guisats a benefici de
l’Associació de Voluntaris i Amics
de l’Hospital Sant Jaume de Calella.
Per participar o adquirir tiquets:
Fina Pedret: 93 769 11 31 (de 13.00
a 17.00 h), Fina Llopart:
93 769 25 92 (de 13.00 a 16.00 h), i
Elisa Alférez: 658 98 24 27
(de 17.00 a 21.00 h). Totes de
dilluns a divendres.

21.00 h
Cercavila nocturna a càrrec dels
Geganters i Grallers de Calella
acompanyats d’una txaranga per
commemorar el 20è aniversari
dels gegants Minerva i Quirze.
Itinerari: des de la pl. de l’Església,
c. Església, Sant Joan, Sant Antoni
i Sant Pere fins a arribar a la fàbrica
Llobet-Guri.
23.00 h
A l’envelat de la platja, barraques
amb el concert dels grups Lildami,
The Tyets i Pelukass. Entrada
gratuïta.

THE PENGUINS
“REGGAE PER XICS”

DIADA CASTELLERA

Reggeae

UN VIATGE MUSICAL

CORREFOC

BUHOS

ORQUESTRA GIRASOL

DISSABTE,
D E S ETEMBRE
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11.30 h
A l’envelat de la platja, concert
familiar amb The Penguins
“Reggae per Xics”. Entrada
gratuïta.
17.00 h
A la plaça Església, concert de
gralles a càrrec dels grallers i
tabalers de la Colla Castellera de
l’Alt Maresme i la Selva Marítima
i dels Grallers de la colla de
Geganters de Calella.
17.45 h
Cercavila de la Colla Castellera de
l’Alt Maresme i la Selva Marítima,
Maduixots, des de la plaça de
l’Església, Bisbe Sivilla, fins a la
plaça de l’Ajuntament.
18.00 h
A la plaça de l’Ajuntament, diada
castellera amb l’actuació dels
Minyons de Terrassa, Xics de
Granollers i la Colla Castellera de
l’Alt Maresme i la Selva Marítima,
Maduixots.
18.00 h
A l’envelat de la platja, concert
Un viatge musical dedicat als
musicals d’Albert Guinovart amb
fragments de Flor de nit, Mar i
cel, Scaramouche, Gaudí... Peces
interpretades per la soprano
Mireia Dolç, el mestre Guinovart al
piano i l’Orquestra Simfònica i el

Cor Harmonia; tot sota la direcció
d’Albert Deprius.
Entrada: 10 €, venda anticipada a
www.entrapolis.com i a la taquilla
de la Sala Mozart els dilluns i dijous
de setembre de 18.00 a 20.00 h. I
una hora abans de l’espectacle a
la taquilla de l’envelat, sempre que
no s’hagin exhaurit. Informació i
reserves: 690 87 27 15.

19.00 h
A la plaça de l’Església, comiat del
pubillatge 2020-21 i proclamació
dels representants del Pubillatge
de Calella 2022. Organitzat per
l’Associació Pubillatge de Calella.
21.30 h
A plaça Lluís Gallart, espectacle
inicial del correfoc a càrrec dels
Udols de Foc Diables de Calella
amb la participació d’altres colles
convidades: Geganters i Grallers
de Calella, Diables de Tordera,
Diablesfolls de Palafolls i els
Ratpenats Infernals de Malgrat de
Mar. Itinerari: pl. Lluís Gallart, Àngel
Guimerà, Jovara, Creus, Església,
pl. de l’Església, Romaní, Bisbe
Sivilla i pl. de l’Ajuntament.
23.00 h
A l’envelat de la platja, barraques
amb Zigurat Band i el concert dels
grups Buhos, Orquestra Girasol
(especial 40 anys) i el Dj’s Show amb
Drag Queens Party. Entrada gratuïta.

TROBADA DE GEGANTS

ORQUESTRA MONTGRINS

FESTA HOLI

FOCS ARTIFICIALS

DIUMENGE,
D E S ETEMBRE
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8.00 h
Des de la plaça de l’Ajuntament,
matinades amb el grup de Grallers
de la Colla de Geganters de Calella
pels carrers Bisbe Sivilla, Romaní,
pl. de l’Església, Església, fins a la
cantonada amb Cervantes.
9.30 h
Al carrer de l’Església (CervantesBalmes), plantada de gegants
participants a la 39a Trobada de
Gegants. Tot seguit, esmorzar
popular a la plaça Lluís Gallart.
Preu: 2 €.
11.30 h
Des del carrer de l’Església
cantonada Cervantes, cercavila
de totes les colles participants a
la 39a Trobada de Gegants pels
carrers Església, Sant Josep, Jovara,
Escoles Pies, fins a la plaça de
l’Ajuntament.
11.30 h
Al passeig de Manuel Puigvert,
al centre de la Fira davant el
monument a la sardana, audició
de sardanes a càrrec de la cobla
Montgrins.
12.30 h
A la plaça de l’Ajuntament,
arribada de la 39a Trobada de
Gegants, on cada colla oferirà un
ball. Tot seguit, lliurament d’un
obsequi al grups participants.

Fi de festa amb la presentació del
Ball Nou i del Ballet dels Gegants
de la ciutat de Calella.
18.00 h
A la plaça Lluís Gallart, Festa Holi
a càrrec de La Xarranca. Festa de
colors amb speaker i DJ creant
l’ambient musical i molta diversió
per a totes les edats. Per als primers
en arribar, bosses gratuïtes. Dins el
recinte hi haurà venda de bosses a
1,50 €, només en efectiu.
Pols Holi original de l’Índia, alta
qualitat, feta amb midó de blat de
moro i colorants naturals, no tòxica,
no irrita l’epidermis, de fàcil neteja i
biodegradable.
18.00 h
A l’envelat de la platja, concert
de Festa Major amb l’orquestra
Montgrins. Entrada gratuïta.
20.30 h
A l’envelat de la platja, ball de
Festa Major amb l’orquestra
Montgrins. Entrada gratuïta.
21.30 h aprox.
Al passeig de Garbí, focs artificials
a càrrec de Pirotècnia Estalella.

I N FO R M AC I Ó I CO N S E L L S
ENVELAT,

situat al camí de la platja davant del pas a nivell.
Per seguretat, no es permet entrar a l’envelat amb
ampolles de begudes, vidre, llaunes, bengales, petards,
etc., ni amb objectes prohibits com ara navalles,
punxons, pals, etc.
Els menors d’edat han d’anar acompanyats d’un adult.
En el cas de Barraques, d’acord amb la normativa
vigent, els menors de 16 anys han d’entrar al recinte
acompanyats dels pares o tutors legals, després
d’aportar l’autorització corresponent, que es pot
descarregar a https://bit.ly/autoritzaciobarraques o
demanar el mateix dia del concert a l’entrada del recinte.
Està totalment prohibit fumar.
Consum responsable d’alcohol:
Per gaudir d’una festa cívica i amb responsabilitat,
modereu el consum d’alcohol.
Si consumiu alcohol, eviteu la conducció.
Els menors d’edat no poden consumir cap tipus de
beguda alcohòlica.
El consum d’alcohol i altres substàncies psicotròpiques
està prohibit als espais públics.
En cas que presencieu alguna conducta de risc a causa
de la ingesta d’alcohol o altres drogues, aviseu la Policia
Local o els serveis sanitaris més propers.

CORREFOC

(per als participants)

Portar roba de cotó, preferiblement vella, màniga llarga
i pantalons llargs.
Protegir-se el clatell i els ulls.
S’aconsella portar barret i sabates tapades.
No tirar aigua ni destorbar els diables.
Els menors d’edat hi podran participar acompanyats
d’un adult que se’n responsabilitzi.
Es prohibeix portar o utilitzar productes pirotècnics
particulars. Només podran cremar els diables.
Respecteu les figures de foc, els portadors de foc i els
músics.
Cal una actitud correcte i respectuosa amb els diables,
facilitar-los el pas i no fer-los caure.
En cas de cremada, dirigir-se al punt d’assistència
sanitària.
Fer cas en tot moment de les indicacions de les
autoritats i de les forces de seguretat.

FOCS ARTIFICIALS
Respecteu en tot moment el perímetre de seguretat
senyalitzat i feu sempre cas de les indicacions del servei
d’ordre.
No recolliu ni manipuleu les restes d’artifici que no
s’hagin cremat. En el cas que en trobeu alguna, aviseu
la Policia Local o l’organització.
Sempre és convenient que en els actes multitudinaris
fixeu un punt de trobada amb els nens perquè pugui ser
útil en cas de pèrdua. Si això passés, aviseu la Policia
Local.
En cas d’haver de sortir de forma ràpida de la zona dels
focs, cal fer-ho sempre pels passos subterranis i mai per
les vies del tren.

#festaresponsable

Per unes
Barraques
divertides i
responsables
D’acord amb la normativa vigent, els menors de 16 anys han
d’entrar al recinte acompanyats dels pares o tutors legals,
després d’aportar l’autorització corresponent, que es pot
descarregar a https://bit.ly/autoritzaciobarraques o demanar el
mateix dia del concert a l’entrada del recinte.
Si tens fills, pacta amb ells l’horari i responsabilitza-te’n.
Per Festa Major no s’hi val tot.
Si un menor et demana que li compris alcohol, digues que no.
No li fas cap favor.
Si preveus que la nit ha de ser llarga i moguda, recorda l’opció
d’agafar el transport públic.
Horaris bus nit: https://bit.ly/horaribusnit
Horaris tren: https://rodalies.gencat.cat/es/inici/
Si beus, controla:
Beu a poc a poc i assaborint la beguda
Acompanya-la amb menjar
Pensa a anar bevent aigua
Si la festa mola, millor recordar-te’n! Sense alcohol també
hi ha festa.
El sexe millor amb el cap clar. Protegeix-te!
Un comportament sexista, un assetjament i una agressió sexual
o LGTBIfòbica són formes de violència. Res les justifica.
Molestar i insistir no és lligar, és assetjar.
No vol dir no, també mentre estàs de festa. Només un sí és un sí.
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#fmminerva2022

www.calella.cat

Imprès en paper reciclat
i amb tintes respectuoses
amb el medi ambient

