Festa Major de Santa Oliva 2019
PROGRAMA

“El feminisme no és exclusiu per a les dones,
sinó que ha de permetre que tothom pugui viure més plenament.”
Jane Fonda

CONCURS DE BALCONS GUARNITS
Inscripcions fins dilluns 26 d’agost a l’Ajuntament o per correu
electrònic a diableso@gmail.com (indicant nom i adreça).
Bases publicades al web de l’Ajuntament i a les oficines municipals.

Benvolguts vilatans i vilatanes de Santa Oliva.
Ja tornem a ser a les portes d’una nova festa major al nostre
municipi. Igual que la festa major que any rere any renova la
unitat entre famílies i veïns i veïnes, nosaltres també any rere
any renovem el compromís del Vot de Poble des de l’any 1854
fins als nostres dies, com a símbol de pau i llibertat entre tots.
Aquests dies el nostre poble s’omple de les nostres millors
alegries, dels nostres millors pensaments i de retrobaments
familiars. Qui durant aquests dies no té un pensament de
record i estimació per festes majors ja viscudes? Són dies de
nostàlgia per aquells que, malauradament, ens falten, però que
es mantenen vius en els nostres cors. Entre tots, fem que aquest
any la festa major esdevingui plena de moments per recordar.
Una vegada més, cal elogiar que, malgrat els moments actuals
de nous canvis i d’importants ajustos econòmics, els santolivencs
i les santolivenques, darrere el nom d’unes entitats compromeses
o a títol personal, donen tot el millor d’elles mateixes per fer que
la festa major acabi sent LA NOSTRA.
Espero que gaudim d’aquests dies festius amb respecte, igualtat
i alegria. Sols em queda desitjar-vos, en nom de l’equip de govern
i del meu propi, que passeu una bona festa major 2019.
Josep Carreras i Benach, alcalde de Santa Oliva

PROGRAMACIÓ

Dissabte 17 d’agost
A partir de les 18 h., a la plaça Europa

Taller: Vine a pintar materials per tapar portes
i finestres pel pas del correfoc dels Diables
A càrrec d’Espurnes de Santa Oliva.

Divendres 23 d’agost
A partir de les 18 h. a la plaça Europa

Taller: Vine a pintar materials per tapar portes
i finestres pel pas del correfoc dels Diables
A càrrec d’Espurnes de Santa Oliva.

A les 18 h., al camp de futbol municipal

Campionat de futbol

A càrrec del Club Esportiu Santa Oliva.
A les 22 h., a la plaça Europa

IV Edició de Música a les Vinyes

A càrrec de l’ADHSO.
Cal portar calçat esportiu còmode i il·luminació nocturna.

Dissabte 24 d’agost
A les 18 h., a la plaça Europa

Trobada Gegantera. Plantada

A les 19 h.

Cercavila

A les 21 h.

Sopar

Diumenge 25 d’agost
Des de les 10 h., durant tot el dia, a la plaça Europa

Fira d’artesania

A càrrec del Club de Lectura
A les 17 h., al Local Cultural

Teatre a càrrec dels alumnes
de l’escola La Parellada
A les 19 h., a la plaça Europa

Cursa solidària a benefici de Càritas

Inscripció: 2 € per persona.
Podeu fer-la més lluïda: veniu disfressats/des!

Dilluns 26 d’agost
A les 18.30 h., al Monestir

Inauguració de les exposicions:
- Fotografies de Santa Oliva, a càrrec
de l’Associació Verge del Remei
- 25 anys de colla gegantera, a càrrec
dels Gegants de Santa Oliva
A les 21.30 h., al carrer Torras i Bages cantonada
amb el carrer Nou

Petafoc, escalfem la festa!!

A càrrec del grup Petafort i Espurnes.
Petita cercavila de foc pel carrer Nou i ballada
a la plaça Europa.

Dimarts 27 d’agost
A les 21.30 h., pels carrers del nucli històric

Cobrament de l’impost satànic

A càrrec dels Diables de Santa Oliva.

Dimecres 28 d’agost
A les 13 h., al Castell de la Verge del Remei

Repicada de campanes i tronada

A càrrec dels Diables de Santa Oliva i Tornem-hi.
Cal inscriure’s a l’Ajuntament. Majors de 16 anys.
Es tancaran les portes del Castell 5 minuts
abans de l’inici.
A les 20 h., sortida des del Monestir

Cercavila pels carrers del nucli històric
A càrrec del grup Petafort

A les 21 h, a la plaça del Local Cultural

Pregó de festa major

A càrrec de la Colla Gegantera de Santa Oliva
A les 21.30 h., des del Monestir

Correfoc pels carrers del nucli històric

Amb els Diables i Espurnes de Foc de Santa Oliva,
el Cabrot petit, els Diables de les Corts
i els Diables de Bellvei.
Vegeu el plànol adjunt i les mesures de seguretat
de l’Olivet i recordeu que està prohibit estacionar
als carrers per on passa el correfoc.

Tot seguit, a la plaça del Local Cultural

Versots

I a la plaça Major

Carretillada

A càrrec dels diables de Santa Oliva i Espurnes de Foc
En finalitzar

Castell de foc
A continuació, a la plaça Europa

Nit jove
amb l’actuació de Banda Neón

Dijous 29 d’agost
A les 8 h., pels carrers del nucli històric

Matinades

A càrrec dels Grallers de Santa Oliva
A les 11 h., sortida del Castell

Vot de Poble,
amb la imatge de la Mare de Déu del Remei
A les 12 h., a l’església

Missa solemne de festa major
Tot seguit, pels carrers del nucli

Processó de la Mare de Déu del Remei
Acompanyada per l’orquestra Costa Brava,
els Grallers i els Gegants de Santa Oliva.
En arribar al Castell

Veneració a la Mare de Déu del Remei
A les 20 h., a la plaça Europa

Concert de festa major
amb l’orquestra Costa Brava

A les 23.30 h., a la plaça Europa

Ball de festa major
amb l’orquestra Costa Brava

Divendres 30 d’agost
A partir de les 11 h., a la plaça Europa

Inflables aquàtics

A les 17 h., a la plaça Europa

Gimcana

A continuació, a l’escola La Parellada

Exhibició de patinatge artístic
Festa de l’escuma

A les 24 h., a la plaça Europa

Actuació de l’orquestra Julay’s

Dissabte 31 d’agost
De 10 a 14 h., a la plaça Europa

Campionat de petanca

A càrrec de l’Associació de Gent Gran
Verge del Remei.
NOTA: Els premis s’entregaran el dia de les bitlles.
A les 11 h., a la plaça Europa

Jocs de taula
Espectacle infantil Marieta Voltereta

A les 12 h., a la plaça Europa

Vermut musical

A les 18.30 h., amb sortida des del Local Cultural
i pels carrers del nucli històric

Cercavila de balls populars

Amb Espurnes de Foc, Ball i Vent,
els Capgrossos, els Gegants,
el Ball de Bastons del Grup Picadits,
els Diables i el Grup de Gralles de Santa Oliva.
A càrrec de l’Associació Cultural Els Merlets
i Espurnes de Santa Oliva
En arribar a la plaça Europa

Ballada conjunta de tots els grups
culturals de Santa Oliva
A les 20 h., a la plaça del Monestir

Sardanes

A les 22 h., al Local Cultural

Teatre, a càrrec de la companyia
Teatreneu, amb la presentació de l’obra
Manual d’un Garrepa
Entrada: 5 €

A mitjanit, a la plaça Europa

Ball amb l’orquestra Himalaya
Tot seguit

Xaranga i xocolatada per a tothom

Diumenge 1 de setembre
A partir de les 12 h., a la plaça Europa

Jocs gegants per a tota la família

A les 16.30 h., a la plaça Europa

Inscripcions per al campionat
de bitlles d’adults
Preu: 1 €

A les 17 h.

Bitlles per a nens/es i adults

A càrrec de la Penya Blaugrana.

Entrega de premis del concurs de bitlles,
de petanca i de balcons guarnits

A les 18 h.

Exhibició de balls

A les 21 h., pels carrers del nucli històric

Traca fi de festa major

A les 21.30 h., a la plaça Europa

Sopar de carmanyola

Inscripcions a les oficines municipals
fins al 28 d’agost.

L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET
DE MODIFICAR QUALSEVOL ACTE
PER MOTIUS ALIENS

ACTES LITÚRGICS
DEL 20 AL 28 D’AGOST
A les 20 h., al Castell de la Mare de Déu del Remei

Novena

DISSABTE 24
A les 19 h., al Castell de la Mare de Déu del Remei

Missa i novena

DIUMENGE 25
A les 10 h, al Castell de la Mare de Déu del Remei

Missa i novena

DIJOUS 29
A les 8 h., al Castell de la Mare de Déu del Remei

Missa

A les 12 h., a l’església

Missa solemne de festa major
DIVENDRES 30
A les 12 h., al Castell de la Mare de Déu del Remei

Missa pels difunts del municipi

EXPOSICIONS
DEL DILLUNS 26
FINS AL DIUMENGE 1 DE SETEMBRE

•2
 5 anys de colla gegantera a càrrec
dels Gegants de Santa Oliva
• Fotografies de Santa Oliva a càrrec
de l’Associació de Gent Gran Verge del Remei
Obertes cada dia de festa major (excepte dijous)
de 18 a 20 h., al Monestir

Ajuntament de
Santa Oliva

Amb el suport de:

