Festa Major
Sarral 2020
del 26 de juliol al 2 d’agost

Ajuntament de Sarral

Salutació
Amb l’estiu arriben les Festes Majors arreu del país. Aquest any 2020
el recordarem com un any molt especial i complicat. Fa uns mesos que
tenim, a tot el món, un greu problema, la pandèmia de la Covid 19,
que ha provocat un canvi important a les nostres vides, a la salut i a
l’economia. Aquest fet ha provocat que no puguem gaudir d’una Festa
Major amb normalitat.
L’Ajuntament, junt amb l’Associació Sarralfest i el jovent del poble,
fa dies que estem treballant, estudiant i programant un ventall d’actes
lúdics i culturals, sempre seguint les normes i instruccions de les autoritats sanitàries amb l’únic fi de salvaguardar la salut de tots nosaltres
i molt especialment del col·lectiu de més risc, les nostres persones
grans.
Gaudiu tots de la nostra Festa Major de Sarral 2020 i dels actes
programats, però us demano que, tot i la Festa, en cap moment abaixeu

la guàrdia, cuideu-vos molt i tingueu molta precaució (els joves, també).
Hem de tenir present que ningú està lliure del risc i recordeu en tot
moment: Distància, Neteja de Mans i Mascareta. Mirem d’evitar aglomeracions. Molt bon estiu i molt Bona Festa Major de Sarral 2020.
El vostre Alcalde
JAUME FORNÉS I TARDIU

Festa Major
Sarral 2020

L’Ajuntament de Sarral us desitja Bona Festa Major
i agraeix la col·laboració de totes
del les
26persones
de juliol
2fan
d’agost
i/o entitatsal
que la
possible

Actes previs:
Del 20 al 25 i el 28 i 29 de juliol
3 de 20.30h a 22.30h Torneig de futbol sala a la pista dels pisos.
Organitzat per Quintos 2021
Dissabte dia 25
3 18.00h. VI Gimcana Cultural des de la plaça del Padreny
Inscripcions prèvies: guiesdesarral@gmail.com Tel. 658 230 487
Organitzat per les Guies Voluntàries de Sarral

FESTA MAJOR SARRAL 2020
Diumenge dia 26
3 19.30h. Inauguració de l’Exposició: 50 Anys de la nova
Ermita de St. Cosme i St. Damià a la Casa de Cultura de l’Hospital.
Accés limitat, sols amb invitació.
Horari: els dissabtes i diumenges de 19 h a 21 h. fins el dia 26 de
setembre.
3 21 h. Pregó de Festa Major a càrrec d’Elisa Puig Rojas,
filla de l’arquitecte Josep Puig Torné a la plaça del Mercat
Plantada i presentació de la restauració dels Gegants Margarida
i Martí
Amb la Col·laboració de:

Dilluns dia 27
3 22h. Cine fòrum a la fresca a la pista de l’escola
Col·labora: Biblioteca Municipal
Dimarts dia 28

3 19.30h. Presentació del conte “Gotims
de tendresa” de M. Dolors Canela a la
plaça del Castell i Contacontes. Aforament
limitat.
3 22h. Espectacle Impro Show
a la plaça del Mercat
Dimecres dia 29
3 22h. Espectacle Cirkifoc a la plaça del Mercat
Dijous dia 30
3 19.30hg. Zumba solidària. Organitza la Lliga contra el càncer a
la plaça del Mercat
3 22h. Havaneres amb Cavall Bernat al passeig del VIII Centenari
Divendres dia 31
3 11h. Espectacle pels carrers de Sarral
3 19.30h. Cercavila pels carres
de la Vila amb gegants,
capgrossos, grallers i tambors.
Des de la plaça del Mercat
3 20.30h. Nit de Paelles al pati
de l’escola. Amb Punt Lila
3 22.30h. Actuació de Paradis Fest
al passeig del VIII Centenari
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SI VEUS O VIUS UNA AGRESSIÓ:

112
Emergències 24 h

900 900 120
Contra la violència
masclista. Atenció 24 h

977 92 61 70
Mossos d'Esquadra
del districte 24 h

Dissabte dia 1 d’agost
3 13h. Vermut musical amb
“Corcs Drum & òrgan”
al passeig del VIII Centenari
3 20.30h. Concert de sardanes
de l’Orquestra Nova Blanes
al passeig del VIII Centenari
3 00h. Concert de nit amb
l’Orquestra Nova Blanes a la plaça
del Mercat
Orquestra Nova Blanes

Diumenge dia 2 d’agost
Tot el dia a la piscina. Mulla’t per l’esclerosi múltiple
3 8.00h. Matinades dels Grallers de Sarral pels carrers de la Vila
3 11.30h. Missa
A la plaça del Mercat:
3 19:30h. Premis de la Gimcana Cultural
3 Seguidament actuació del grup de
Country de Sarral
3 20.30h. Sopar de Carmanyola
3 22h. Espectacle de màgia amb ”Shado”
3 Seguidament. Castell de Focs

Actes posteriors:
Divendres dia 7 d’agost
3 22 h. Projecció de pel·lícules antigues de Sarral.
Organitza l’Ajuntament de Sarral, Diversalia
i l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà al pati de l’escola.
Dissabte dia 8 d’agost
3 19.30h. Taller de màgia amb el Mag Priego a la plaça del Mercat
Del 6 al 13 d’agost
Setmana de la Joventut, programa a part
Divendres dia 21 d’agost:
Havaneres

Festa Major a Vallverd
Degut a la situació actual, la Comissió de Festes de l’Associació de
veïns de Vallverd no preveu fer Festa Major. Més endavant s’informarà dels canvis, si la situació actual ho permet.

* L’Ajuntament de Sarral es reserva el dret
de modificar o anular qualsevol acte d’aquest
programa depenent de l’evolució de la Covid-19
Ajuntament de Sarral

Festa Major a Montbrió de la Marca

Divendres 7 d’agost

3 22.30h. Actuació del pianista Héctor Cantero
Dissabte dia 8 d’agost
3 11h. Gimcana Visual, amb grups màxims de 4 persones
3 19h. Música de tarda
3 23h. Música de nit
Diumenge dia 9
3 10h. Missa
3 19h. Espectacle infantil: La Caputxeta Boja
3 22.30h. Havaneres a càrrec del grup “ Port Vell “
Dilluns dia 10 d’agost
3 12h. Missa en honor al patró Sant Llorenç
i seguidament Vermut “diferent”
3 22.30h. Focs Artificials
Us proposem que tots els montbrionencs/ques que volgueu prengueu part
en aquests dos concursos que hem organitzat:
1- Concurs de guarnir balcons o finestres. Es tracta que poseu el
més maco i elegant possible el balcó o finestra o ambdues coses de
casa vostra.
2- Concurs fotogràfic de temàtica del poble de Montbrió. Presentar una sola fotografia per persona, del poble, amb raconets, detalls o
general i enviar-la per correu electrònic a merceborrasvila@hotmail.es
La millor fotografia tindrà premi, i es donaran el dia 10 d’agost abans del
Castell de Focs
Dia 29 d’agost – Festa del sagrat Cor
3 12h. Missa
3 21h. Sopar de Carmanyola i bingo

Ermita antiga abans de l'enderroc. Any 1967

