Ajuntament de Santa Oliva
FESTA MAJOR 2020
Bon dia a totes i a tots els vilatans del municipi de Santa Oliva.
En poca estona hem passat d’un estat d’anomenada “nova normalitat” a
una realitat molt diferent. Des del Govern de la Generalitat de Catalunya
se’ns anuncia la suspensió de tots els actes, tant públics com privats, amb
un aforament limitat de persones. En qualsevol dels actes culturals i festius
d’aquesta Festa Major passem amb escreix aquest nombre de places.
Per aquest motiu, com a màxim responsable municipal, em veig obligat a
suspendre la Festa Major d’aquest any tal i com la teníem planificada fins el
dia d’avui. No obstant tirem endavant tots aquells actes que sí que ens
permet aquesta nova realitat, tot convidant-vos a decorar els balcons amb
un dia tant assenyalat per tots nosaltres com és el Vot de Poble.
Agrair en nom de tot l’equip de govern, a totes les entitats participants que
han ajudat a l’organització d’aquesta festa major, molts dels quals no
podran exhibir-se i demostrar-nos les hores d’assaigs i nervis en la
preparació dels espectacles. Així com també agrair els alumnes de l’escola
la Parellada de sisè curs, que havien de ser els protagonistes del pregó
d’enguany, amb una visió d’un Covid19 diferent, vist des de la mirada
infantil, molt propera a tots nosaltres.
Per finalitzar, demanar-vos extremar les precaucions sanitàries en la
limitació del nombre de persones en grups, fent l’ús de les mascaretes, i
en la desinfecció constant de les mans i objectes a compartir, a més de
totes les mesures dictades per les autoritats sanitàries.
Com a punt a part, dir-vos que us guardeu les entrades que heu adquirit
aquests dies per assistir als diferents actes. La Festa Major té un punt i
apart, i tan aviat ens ho permeti una nova normalitat, reprendrem els
espectacles programats.
Gràcies per la comprensió que ens obliga el moment actual i desitjar-vos en
nom de tots, salut i festa.
Josep Carreras i Benach
Alcalde de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
ACTES
DIMARTS, 25
• 21:00 H. IMPOST SATÀNIC

DIMECRES, 26
• 13:00 H. REPICADA DE CAMPANES I TRONADA
• 21:00 H. BALLS CONFINATS
o Instagramespurnes
• 22:00 H. VERSOTS CONFINATS
o Youtube Diables de Santa Oliva
o Instagramadiables s.o.
• 23:00 H. CASTELL DE FOCS

DIJOUS, 27
• 08:00 H. MATINADES
• 11:00 H. VOT DE POBLE. BAIXADA DE LA VERGE ALS PEUS
DEL CASTELL, DE 11 A 11:30 (ACCES NO AUTORITZAT)
11:30 A 14:00 H. ADORACIÓ:
o ENTRADA PEL CARRER TORRAS I BAGES.
o SORTIDA PEL CARRER CASTELL.
o NO HI HAURÀ PROCESSÓ.
• 21:00 H. TRACA FI DE FESTA, SENSE PIROTÈCNIA FINAL AL
CASTELL.
(PROHIBICIÓ D’APARCAR ELS VEHICLES ALS CARRERS BANYERES,
CORRALÓ, TORRAS I BAGES, JOSEP Mª JANE, NOU, PLANETA I
PLACES CATALUNYA I MAJOR)

