Festa Major
La Reina de les Festes

Del 28 al 31 de Juliol de 2022
Sant Esteve Sesrovires

PROGRAMA D’ACTES

ENRIC CARBONELL JORBA
Alcalde
Dos anys sense sopar de germanor i amb restriccions ens
van exigir fer unes festes molt contingudes els anys 2020 i
2021, i esperàvem amb moltes ganes recuperar el sopar i
tota la vida social i festiva que la COVID ens va prendre.
Tots i totes podrem gaudir de la Festa Major 2022, ‘La
Reina de les festes’. Concerts, activitats, balls, espectacles... pensats des dels més petits fins als més grans.
Desitgem tornar a veure somriures i les trobades de
tothom pels carrers i places.
De nou, fem un homenatge a la música dels anys 60-80
que avui també fa seu el jovent d’arreu. Enguany recordarem la música de QUEEN, un grup transgressor i amb un
vocalista extraordinari. Un gran espectacle musical per
finalitzar la festa.
El programa de mà vol reconèixer aquesta transgressió i la
fascinació que va causar. El binomi QUEEN i la consideració de la Festa Major com a Reina de les festes són el motiu
central de la portada d’aquesta edició.
Volíem tancar amb un gran castell de focs, però la situació
climatològica ens ho va desaconsellar. S’ha substituït per
un espectacle de làser que ens evocarà la música de tots
els temps.
Ens fa molta il·lusió poder-vos oferir un ampli ventall
d’espectacles que, de ben segur, seran motiu de retrobada
de tot el veïnatge.
Us desitgem una Bona Festa Major!
Gaudim-la.

ÒSCAR RODRÍGUEZ
Regidor d'Infància i Joventut,
d'Esports i Salut i d'Educació
Ja hi tornem a ser, amb més forces i ganes que mai.
Aquests anys han estat durs i complicats, però ens han
donat la possibilitat de focalitzar la mirada cap a les coses
importants... LES PERSONES!!!
Aquesta Festa Major està pensada, sobretot, per a elles...
petites, joves, mitjanes i grans!
Hem elaborat un programa ben divers, que pugui oferir a
totes les sesrovirenques i sesrovirencs del municipi una
gran festa. Celebrem que ens tornem a relacionar i conviure amb les persones que més estimem, ballant, rient,
jugant, menjant, abraçant-nos... Però sobretot, amb seny,
responsabilitat, respecte i ganes de passar-ho molt bé,
perquè tenint en compte que aquesta lluita no ha acabat,
no podem abaixar la guàrdia.
Trobareu activitats esportives, juvenils, ocioses, culturals,
ballades, gastronòmiques... que podreu compartir en
família, amb amics, amb noves amistats i amb totes les
persones que us trobeu per les nostres places, carrers o
instal·lacions. Per això, us encoratgem a que gaudiu amb
molta alegria i passió. Perquè aquest any, més que mai, us
ho mereixeu!!!
Us desitgem una molt Bona Festa Major 2022!
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DIVENDRES 22
22.00 h. NIT DE L’ESPORT

Elecció dels equips i esportistes més destacats/des de la temporada 2021-2022
Organitza: Ajuntament
Lloc: Piscina d’Estiu

DIUMENGE 24
18.00 h. FINALS TORNEIG DE PÀDEL DE FESTA
MAJOR Dies: del 21 al 24 de juliol

Informació i inscripcions al Club Pàdel Sesrovires
Organitza: Club Pàdel Sesrovires
Lloc: Complex Esportiu

DILLUNS 25
19.00 h. AQUAGYM
L'aquagym és una activitat física que consisteix en la pràctica d'exercicis aeròbics
en el medi aquàtic, amb un suport musical. Una manera diferent de fer exercici.
Durada: de 19.00 a 19.45h. Cal tenir nocions bàsiques en el medi aquàtic. Cal
portar tovallola, xancletes i banyador. El casquet de bany no és obligatori.
Organitza: Ajuntament

Lloc: Piscina d’estiu

22.00 h. CONCERT DE MÚSICA TRADICIONAL
GALLEGA

Coincidint amb el dia de Galícia, oferim una Mostra de música, ball, cant i
“moitas cousas máis”, amb el grup AGARIMOS.
Organitza: Ajuntament

Lloc: Piscina d’Estiu
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DIMARTS 26
10.00 h. JUGUEM AL CASAL!

Un recorregut per tallers interactius que les persones grans organitzen per a la
mainada
Organitza: Ajuntament

Lloc: Casal de la Gent Gran

20.30 h. ZUMBA POPULAR

Una activitat oberta a tothom per mantenir un cos saludable, desenvolupar, enfortir i
flexibilitzar el cos mitjançant moviments de ball combinats amb treball aeròbic. Cal
portar aigua per hidratar-se, tovallola, roba i calçat còmode i transpirable per a realitzar
l’activitat.
Organitza: Ajuntament

Lloc: Piscina d’Estiu

22.00 h. HAVANERES I ROM CREMAT

Una nit fresca i dolça amb la música de les havaneres del grup ULTRAMAR i
l’escalfor del rom cremat. https://www.ultramar.cat/
Organitza: Ajuntament
Lloc: Piscina d’Estiu

DIMECRES 27
16.30 h. FESTA MAJOR A CAN SERRA
Festa Major al centre. Oberta a familiars dels residents.
16.30 h. Berenar
17.00 h. Pregó de les Festes
17.15 h. Música i ball amb Josep Ma.

Organitza: Can Serra
Lloc: Residència Can Serra
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20.30 h. MASTERCLASS CICLOSES

Activitat oberta a tothom, de 20.30 a 22.30h. Inscripcions a partir del 15 de juliol.
Es podrà reservar un màxim de 2 places per persona. És obligatori portar el
tiquet de la reserva. Places limitades.
Cal portar: aigua per hidratar-se, tovallola, calçat roba adients per a realitzar
l’activitat.
Organitza: Ajuntament

Lloc: Piscina d’Estiu

DIJOUS 28
22.00 h. SOPAR DE GERMANOR

Nit màgica on tothom pot sortir al carrer per gaudir del sopar amb la família,
amistats, veïnes i veïns. Una nit per compartir menjar, somriures i diversió.
Per poder posar taules al carrer durant el dia del sopar de germanor, cal realitzar una sol·licitud, abans del 22 de juliol, a través del formulari web
http://www.sesrovires.cat/carrers-de-festa-major/.
Per motius de seguretat i per garantir el pas de vehicles d’emergència, en el
mateix formulari s’indica en quins carrers es pot celebrar el sopar de germanor.
Lloc: Els carrers del poble

24.00 h. BANY NOCTURN

Bany nocturn familiar, de 24.00 a 02.45h. Per mesures de seguretat, l’aforament
serà limitat a 350 persones. Reservat el dret d’admissió. Cal portar: tovallola,
xancletes i banyador. No es podrà accedir al recinte amb menjar, begudes de
vidre, ni càmeres de fotos o vídeo. Menors de 14 anys han d’anar acompanyats
d’una persona adulta. S’aplicarà la normativa de la instal·lació. La piscina es
tancarà a les 03.00h. Preu de l’entrada 2€. Venda d’entrades al Complex Esportiu, del 18 al 25 de juliol. Accés per la rampa del Complex Esportiu Municipal.
Reservat el dret d’admissió.
Organitza: Ajuntament
Lloc: Piscina d’Estiu
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24.30 h. BALL A LA PLAÇA

Ball a la plaça amb ALRICOKOCO. Un any més el grup local ens portarà les
seves versions esbojarrades i fresquetes, diversió i molta festa per gaudir de
la nit amb música pop, rock, rumba, reggae... i molt bon rotllo! Alricokoco us
convida a portar el vostre outfit de flors (camises, vestits, samarretes,
pantalons, etc.).
I després més música
amb el DJ PABLO PICÓN
www.alricokoco.cat
Organitza: Ajuntament
Lloc: Plaça Dr. Tarrés

DIVENDRES 29
10.30 h. CAMPANYA DONACIÓ DE SANG

El Banc de Sang estarà de 09.00 a 13.00h i de 17.00 a 21.00h.
Organitza: Banc de Sang i Teixits

11.00 h. FESTA AQUÀTICA

Lloc: Sala Domènech i Estapà

Festa amb inflables a la Piscina d’Estiu. Activitat familiar. Cal recollir l’entrada al
Complex Esportiu Municipal, a partir del dia 22 de juliol. Les entrades són limitades. Per mesures de seguretat l’aforament serà limitat a 350 persones. Es
poden adquirir un màxim de 4 entrades per persona. Cal portar xancletes i el
banyador posat. No es podrà accedir a la instal·lació amb menjar, begudes, ni
càmeres de fotos o vídeo. S’aplicaran les normes habituals de la instal·lació.
L’activitat durarà fins a les 13.45h i la instal·lació tornarà a obrir-se al públic a
partir de les 16.00 h.
Accés per la rampa del Complex Esportiu Municipal. Reservat el dret d’admissió.
Preu de l’entrada: 3,50€.
Organitza: Ajuntament
Lloc: Piscina d’Estiu
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18.00 h. 25è CONCURS DE PUZZLES
Torna el joc d’habilitats per parelles.
- Categoria infantil: de 4 a 6 anys i de 7 a 11 anys
- Categoria adults: de 12 en endavant

Places limitades a 20 equips per a la categoria adult i 10 per a cadascuna de les
categories infantils. Informació i inscripcions al SIAC.
Organitza: Ajuntament
Lloc: Pati Escoles Velles

18.00 h. CAMPIONAT D’ESCACS ADULTS

Campionat de partides ràpides d’adults. Cal inscriure’s 15 minuts abans.
Organitza: Club Escacs
Lloc: Porxo Centre Cívic

18.45 h. REPIC DE CAMPANES DE FESTA MAJOR
Totes les campanes encapçalades
per la Maria, la campana grossa de
l’església, ens anunciarà que
comença la Festa Major. La Maria
pesa 1.500 kg i fou reposada després
de la guerra civil. Va ser beneïda per
Mn Andreu Posa, el 6 d’abril de 1941,
Diumenge de Rams, per tant aquest
any fa 80 anys. Porta una inscripció
en llatí “Lauda Deum plebem voca,
festa decora Sancti Estephani Sesrovires. Maria vocor”, (Alaba a Deu,
convoca el poble, embelleix les
festes de Sant Esteve Sesrovires. Em
dic Maria).
Lloc: Plaça Dr. Tarrés
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19.00 h. CONCERT FAMILIAR AMB LANDRY

Música i animació infantil a càrrec de LANDRY que, amb la sortida de l’últim
treball discogràfic, Atreveix-te, presenta un espectacle en un format de quartet de gran qualitat per als més menuts de la casa i per a tota la família amb
un repertori de cançons pròpies i dinàmiques que fa que grans i petits no parin
de sorprendre’s al compàs del ventilador.
Una mosca desendreçada, una colla d’invents de
dubtosa utilitat o uns estris de cuina que es converteixen en instruments són alguns dels elements que
formen el paisatge sonor amb cançons alegres, reflexives i surrealistes que faran riure, plorar, ballar i escoltar, viure i conviure.
Organitza: Ajuntament

Lloc: Plaça Dr. Tarrés

20.30 h. CERCAVILA DELS NOSTRES GEGANTS
D’ANADA AL PREGÓ

Un cop finalitzi el concert familiar, el Siset i l’Angeleta, sortiran a ballar per les
places i carrers de Sant Esteve, amb la companyia de dos persones xanqueres, per anunciar que estem de Festa Major i donar pas al pregó!
Recorregut: Plaça Doctor Tarrés, c/ Major, av. Montserrat, c/ Sant Jordi, c/
Germans Bach, c/ Serafí Julià i pl. Doctor Tarrés.

21.30 h. PREGÓ I TRACA DE FESTA MAJOR

Pregó de Festa Major amb CHARLIE PEE, una còmica
d'stand-up que també fa de guionista i locutora de ràdio.
Charlie Pee és actualment una de les tres presentadores
del programa d'humor de Catalunya Ràdio “l'Apocalipsi”,
una de les impulsores del micro obert, l'Altre Mic, on els
humoristes poden provar els seus monòlegs per preparar
futurs espectacles, i una de les responsables de Comedy
Gold, un espai d'stand-up de Barcelona. També ha estat
guionista de la sèrie Drama i el programa de Movistar “La
Resistencia”.
Organitza: Ajuntament

Lloc: Balcó de l’Ajuntament
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23.00 h. DISCO DELS 60, 70 I 80’S AMB SONOLUX
I DJ MADALENO DELUX
Organitza: Ajuntament

Lloc: Plaça Dr. Tarrés

23.00 h. CONCERT DE JAZZ
Concert de jazz amb el grup LA VELLA DIXIELAND
i el seu treball La Vella 1917. https://www.lavelladixieland.com/cmohome---1.html https://www.youtube.com/watch?v=7_Eyj7rCinY
Organitza: Ajuntament

Lloc: Piscina d’Estiu

24.00 h. CONCERT JOVE AMB TRIBADE, OMEGA
& NOX, DJ PUCCI I DJ SHAKKU

Tres anys han estat suficients perquè TRIBADE s’alcin com a reines absolutes de l’escena
barcelonina. Després d’haver debutat amb el seu àlbum ‘Las Desheredadas’ (2019);
d’haver recorregut grans escenaris com el TransMusicales (Rennes), l’Eurosonics
(Groningen) o el SXSW (Texas) i d’haver aconseguit una potent legió de seguidors i seguidores, Tribade confirmen la seva trajectòria ascendent i imparable amb la publicació el
febrer de 2022 del seu segon disc d’estudi Dyke. Amb el seu nou disc la banda barcelonina fa gala de la seva potent fórmula de rap i fusió de músiques urbanes amb lletres 100%
compromeses i un estol de col·laboracions que només elles podrien juntar en un disc: de
Sofia Gabanna a Anier passant per Santa Salut, Clara Peya, Falsalarma, Elane, Las
Ninyas del Corro o Balkan Paradise Orchestra. Tribade estan de gira durant el 2022 amb
el seu nou disc en directe, passarà pels millors festivals catalans i estatals i escenaris de
França, Itàlia, Suïssa, Alemanya, EUA, Mexico, Chile, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i
Uruguay entre altres.
OMEGA & NOX música rap de la mà de dos artistes
sesrovirencs.
DJ PUCCI I DJ SHAKKU, residents de la Sala Stroika,
Manresa, tropicalisme stroikà, que han aprofundit en
temps de pandèmia en el seu projecte com a productors musicals, arribant al resultat de Tropical
Galaxia, amb un peu a l’electrònica i l’altre a les músiques urbanes del moment.
Organitza: Ajuntament
Lloc: Pista Francesc Castellet
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18.00 h. BALLADA DE SARDANES

Mitja Ballada d’una hora de Festa Major amb l’ORQUESTRA MONTGRINS
Organitza: Ajuntament

Lloc: Xic Mateu

18.00 h. HOLI, LA FESTA DELS COLORS

Tens ganes de divertir-te, saltar, ballar i omplir Sant Esteve de Colors? Doncs
aquesta és la teva Festa!!! Només hi ha un requisit: has de venir de blanc i
marxràs ben acolorit!
Tota la festa estarà amenitzada per SOM BOLLYWOOD amb grups convidats:
BARNA BHANGRA GRUP I TIP TOE.
Pots comprar gulal (pols de colors) el mateix dia a partir de les 17.00 a 1 €.
No esperis a que t’ho expliquin, l’has de viure!!
Organitza: Associació Anwar Oriental & Som Bollywood, alumnes de l’Acadèmia Blue Moon Dansa
Lloc: Plaça Dr. Tarrés

19.00 h. BATUCADA DE FESTA MAJOR

Cercavila i animació pels carrers de Sant Esteve amb la banda sesrovirenca
LA RETUMBAND.
Organitza: Ajuntament

Inici: Davant de l’Ajuntament

19.30 h. CONCERT D’ORQUESTRA

Concert de Festa Major amb l’ORQUESTRA MONTGRINS.
Organitza: Ajuntament

Lloc: Pista Francesc Castellet

20.00 h. REACTIVEM LA COLLA DE DIABLES

Trobada oberta a totes aquelles persones interessades en formar part de la
COLLA DE DIABLES CADELLS DE DRAC.
Organitza: Cadells de Drac
Lloc: Porxo del Centre Cívic
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23.00 h. BALL DE FESTA MAJOR

Ball de Gala de Festa Major amb l’ORQUESTRA MONTGRINS.
Deixeu-vos portar al ritme d’un variat recull de ballables.
Músics de primera qualitat us faran moure l’esquelet.
Organitza: Ajuntament
Lloc: Pista Francesc Castellet

24.00 h. NIT JOVE AMB PD MACETA i PD_EFA
Nit de PDs amb música, diversió, bon rotllo i molta festa!
Organitza: Ajuntament
Lloc: Plaça de la Vila

DIUMENGE 31
11.00 h. CAMPIONAT DE TIR

Tinguis l’edat que tinguis, posa a prova la teva punteria. Inscripcions: de 10.00
a 11.00 h.
Organitza: Societat de Caçadors
Lloc: Pati de les Escoles Velles
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11.00 h. MISSA SOLEMNE

Missa Solemne amb la participació de la Coral Sant Esteve Sesrovires que
interpretaran el cant final dels goigs.
Lloc: Església parroquial

12.00 h. ACTUACIÓ CASTELLERA

Amb la participació de la COLLA CASTELLERA D’ESPARREGUERA. És molt
important que vingueu a fer pinya.
Organitza: Ajuntament
Lloc: Davant del Casino

13.00 h. ANIMACIÓ I BANY D’ESCUMA

Animació i remullada a càrrec de XIP XAP i la seva Festa Sabonera.
Avui és dia de festa, fa calor i volem passar una bona estona... Està clar! Cal
fer una festa sabonera i passar una bona estona de balls, danses i, per acabar,
una remullada amb escuma de colors, aigua i mooooooooooolta marxa!
Des de 1983, XIP XAP volten per places, teatres, carrers i racons d’arreu, amb
gairebé 1.000 actuacions i amb ganes de compartir-ne moltes més.
www.xipxap.cat
Organitza: Ajuntament
Lloc: Plaça Dr. Tarrés
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19.00 h. CIRC A LA XIC

Acte familiar per gaudir d’un espectacle de circ amb la Cia MORTELO&MANZANI i
el seu espectacle Fili Busters, una nova i arriscada aventura en la que posaran en
perill les seves vides i les del públic en un evident homenatge als temeraris de tota
la vida. Els últims reclutes de “Fili Busters Daredevil Academy”.
Divertidíssima proposta de circ i pallasso, amb funambulisme i un aparell únic!
Organitza: Ajuntament
Lloc: Plaça Xic Mateu

19.30 h. BALL I SOPAR AL CARRER DEL CASAL

Informació i venda d’entrades a partir del 4 de juliol al Casal de la Gent Gran.
Av. Catalunya (davant del Casal de la Gent Gran).
Ball amb DUET MELODY.
Organitza: Ajuntament

20.30 h. MÚSIQUES DEL MÓN

Concert de Gospel, amb el grup IGUALADA GOSPEL CHOIR un cor de 25 cantaires i un pianista sota la direcció del sesrovirenc Pau Sastre.
Organitza: Ajuntament

Lloc: Plaça Doctor Tarrés
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22.00 h. ESPECTACLE DE LÀSER

7ART ens presenta un espectacle que podreu gaudir en família d’un audiovisual
immersiu amb tecnologia làser, per a tots els públics, que ens fa viatjar per la
història de la música i el ball, des dels seus inicis fins als nostres dies. Ofert per
TECNORADIO.
Organitza: Ajuntament

Lloc: Plaça Doctor Tarrés

23.00 h. ESPECTACLE MUSICAL “WE LOVE QUEEN”

Un espectacle musical, on el públic participarà en una divertida i original litúrgia
d'exaltació i entusiasme a la vida i obra de Queen. Una espectacular posada en
escena amb música en directe. Ballarins, actors i cantants multiplicat pel sentit de
l'espectacle de Yllana, s'ajunten per crear un xou carregat de bona música i energia,
i que pretén emocionar i divertir de principi a fi.
Organitza: Ajuntament

Lloc: Pista Francesc Castellet

L’Ajuntament es reserva el dret desuspendre o modificar
qualsevol de les activitats per raons de seguretat anti-covid19.
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CONCURS CARRERS i BALCONS ENGALANATS FM’22

1.PARTICIPANTS
La participació és oberta a tots els carrers i places del poble.
Es pot engalanar tot el carrer o bé un tram del mateix i també el teu balcó.
Es poden inscriure dos o més carrers junts, sempre que la temàtica sigui la mateixa i els carrers
estiguin connectats directament.
2. TEMA La temàtica és lliure.
Dues categories:
- Balcons
- Carrers
3. DURADA Els carrers i els balcons hauran de romandre engalanats del 28 al 30 de juliol de 2022.
4. JURAT El jurat estarà format per diferents sesrovirencs, sesrovirenques, i personal de l’Àrea de
Serveis Personals de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.
5. RESTRICCIONS Cal tenir en compte les següents restriccions que s’exigiran als carrers i places
participants:
Els guarniments dels carrer amb afluència de trànsit, s’han de muntar com a mínim a 4 metres
d’alçada per facilitar el pas de vehícles i la cercavila de gegants.
Els materials amb què es confeccionin els engalanaments, han de poder resistir les inclemències
meteorològiques i s’ha de procurar que no puguin suposar cap perill per a les persones.
Es valorarà molt positivament l’ús de material reciclat per a la seva realització.
6. CRITERIS DE VALORACIÓ: Els criteris de valoració seran:
Ús de material reciclat
Originalitat
La complexitat de decoració de cadascun dels carrers o balcons
El disseny
La participació del veïnat.
7. VALORACIÓ DEL JURAT: Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables.
El veredicte i lliurament de premis es farà públic durant el Pregó de la Festa Major, el divendres 29
de juliol.
8. INSCRIPCIONS: S’enviarà un correu electrònic a ses.participacio@sesrovires.cat Indicant:
Nom del carrer, o número i pis del Balcó,
Categoria: Carrer o Balcó
La temàtica i dades de la persona representant.
9. PREMIS:
- Tradicional rajola ceràmica per penjar al carrer. Es penjarà durant la Fira del vi i el cava, el 23
d’octubre de 2022.
- Premi millor carrer engalanat 300€
- Premi millor balcó engalanat 100€

Bona
Festa Major!
Amb responsabilitat!!
Informació Festa Major
http://www.sesrovires.cat/temes/cultura-/festa-major/

Tel. 93 771 30 17
www.sesrovires.cat - ses.serveispersonals@sesrovires.cat
www.facebook.com/Ajuntament

