Sorteig!

Aquest llibret inclou
diferents textures
relacionades amb espais
de Guissona i rodalies.
Sabries dir-nos on es troben?
Indret on
es troba:

Indret on
es troba:

Indret on
es troba:

Indret on
es troba:

Indret on
es troba:

Omple les teves dades:
Nom:
Cognoms:
Telèfon:
Retalla la butlleta per la
línea de punts i diposita-la
fins el 12 de setembre a la
bústia de l’Ajuntament.
Totes les butlletes que
hagin encertat les cinc
ubicacions, entraran en
el sorteig d’un lot de
productes de Guissona. El
sorteig es realitzarà el dia
14 de setembre a les 12h
del migdia a l’Ajuntament.
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La fotografia de la portada del programa forma part
del llibre Recordant Guissona 1940-1970.

Aquest llibret contribueix a la millora del medi ambient.
Elaborat amb paper 100% reciclat.
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Una Festa Major que ha d’anar més enllà...
àcil la relació amb les altres.
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Festa Major 2021!
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Salutació de
l’Alcalde
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Jaume Ars
Alcalde
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Dimarts, 7 de setembre
19.30h – Pàrquing oficines centrals bonÀrea
REPIC DE CAMPANES I BALLADA DE GEGANTS.
Després del repic de campanes, la Colla Gegantera de
Guissona ens oferirà la tradicional Ballada de Gegants,
acompanyats del grup de gralles i tabals dels Margeners
de Guissona.
20.15h – Pàrquing oficines centrals bonÀrea
PREGÓ D’INICI DE FESTA MAJOR. Un pregó especial
preparat amb molta il·lusió.
22.30h – Pavelló 1 d’Octubre
CONCERT JOVE AMB LA TERRASSETA DE PREIXENS.
La Terrasseta de Preixens és un grup de rumba i patxanga
creat al 2006 i format per 8 músics de Tàrrega, Cervera
i Igualada. El 2015 van presentar el seu quart disc,
“Candidatura”, amb unes lletres que combinen humor,
amor, festa i reivindicació.

Dimecres, 8 de setembre
11.00h a 14.00h – c. Fluvià i c. Bisbal
ELS RECICLOPERATS – Companyia Katakrak (a partir
de 3 anys). Espai de joc amb vint propostes de format
mitjà construïdes amb peces i objectes recuperats dotant-los d’un nou ús. Jocs que repten a qui hi participa a
resoldre petits objectius utilitzant habilitats psicomotores bàsiques i un xic d’enginy i estratègia.
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12.00h – Església de Santa Maria
MISSA MAJOR EN HONOR A LA PATRONA VERGE
DEL CLAUSTRE. Solemne eucaristia cantada pel cor
parroquial i concelebrada pels sacerdots de Guissona
i comarca. Ofrena floral a la Mare de Déu del Claustre
amb el cant dels goigs.
13.00h – Pàrquing oficines centrals bonÀrea
AUDICIÓ DE SARDANES AMB LA PRINCIPAL DE LA
BISBAL. La Principal de la Bisbal és una cobla de sardanes fundada el 1888 pels membres de la Cobla Vella
de la població de la Bisbal d’Empordà. L’any 1932 va ser
escollida la cobla oficial de la Generalitat de Catalunya.
L’any 2014 rebé el Premi Nacional de Cultura.
17.30h a 20.30h – Parc de Fluvià
ESPAI D’EXPERIMENTACIÓ I JOC LLIURE – El Pájaro
jocs (0-8 anys). Espai de joc creat amb estructures de
psicomotricitat, jocs sensorials, creació lliure amb fusta
natural, espai de relax, sorral de cereals… Diferents ambients que apropen al món dels infants, ple de sensacions,
on ells són els protagonistes...
17.30h – Pavelló 1 d’octubre
CONCERT AMB LA PRINCIPAL DE LA BISBAL. 2€ La
Principal de la Bisbal té una història de més de cent anys,
mantenint sempre un alt nivell de qualitat. Ha vist passar
músics il·lustres, ha donat actuacions memorables i així
ha convertit el seu nom en un luxe per a qualsevol programació musical.
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22.00h – Pavelló 1 d’octubre
ESPECTACLE BONA GENT! AMB QUIM MASFERRER
(EL FORASTER). 2€ Quim Masferrer, el conegut presentador del programa de TV3 El Foraster, pensa que ha
arribat l’hora de fer un homenatge al públic en un espectacle únic i impossible de repetir perquè el públic n’és el
protagonista. Un protagonista, o millor dit, molts protagonistes que escriuran l’argument d’aquesta experiència
a Guissona!

Dijous, 9 de setembre
17.00h a 20.00h – Espai Pumptruck (La Fonteta)
TALLER DE PUMPTRUCK. Taller per a joves, amb demostració, cursos per nivells, material per a qui no en disposi,
sortejos, gravació de la jornada amb drons, música i molt
més! A càrrec de l’empresa @bikeaventurapark. Amb inscripció prèvia. Programes a part.
22.00h – Pavelló 1 d’octubre
CONCERT AMB EL GRUP GINESTÀ. Ginestà és una banda liderada per la Júlia i el Pau Serrasolsas, dos germans
que narren la quotidianitat i els seus ideals mitjançant la
música pop, la cançó protesta i el folk català. A finals de
2019 van publicar el seu segon treball, que va guanyar
el Premi Enderrock per votació popular a Millor disc de
cançó d’autor. La seva cançó “Estimar-te com al terra” ha
estat guardonada amb el Premi Cerverí a la millor lletra
de cançó en català. Musicalment Ginestà s’han endinsat
de ple en els beats i els loops electrònics buscant un so
contemporani però mantenint l’essència popfolk de les
seves cançons.
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Divendres, 10 de setembre
18.00h – Pavelló 1 d’octubre
VERSIONS PER XICS – Concert familiar. Espectacle
musical dirigit al públic familiar. Per mitjà d’una posada
en escena teatral, es fa un repàs de les principals cançons que escolten actualment les nenes i els nens, i el
públic familiar en general. L’espectacle “El retrobament”
es basa en la sorpresa que reben uns antics companys de
classe. Tornar-se a veure fa que revisquin els moments
que van passar amb la música i amb les cançons que els
van acompanyar durant la seva estada a l’escola.
19.00h – Museu de Guissona
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: DESCOBRINT EL
VELL PLA. DEL PRIMER ESPAI DE POBLAMENT DE
GUISSONA A UNA PLAÇA SINGULAR. La intervenció arqueològica a la plaça del Vell Pla, l’any 1933, va
esdevenir la primera intervenció arqueològica científica
realitzada a Guissona. Aquesta intervenció va posar al
descobert l’existència d’un poblament protohistòric a la
nostra vila amb una seqüència urbanística complexa, que
arriba fins a l’actualitat. L’any 2019, la possible reforma
urbanística d’aquest espai, va permetre reiniciar-hi la
recerca arqueològica, l’objectiu: descobrir aquest assentament protohistòric del segle VIII-VII aC i conèixer
l’evolució dels diferents models d’ocupació i d’urbanisme
de la zona de Guissona.

9

22.30h – Pavelló 1 d’octubre
CONCERT JOVE AMB LILDAMI. S’ha convertit en el
portaveu de la música urbana cantada en català. És
l’únic artista de l’escena que ha guanyat el Premi Cerverí
a Millor lletra (2019) i dos anys consecutius el Premi
Enderrock a Millor artista de hip-hop i de músiques
urbanes.

Dissabte, 11 de setembre
12.00h – Pl. Francesc Macià
ACTES DE LA DIADA 11 DE SETEMBRE. Lectura del
manifest i cantada conjunta de l’Himne Nacional de
Catalunya amb la col·laboració de la Coral Doll de Veus i
els Margeners de Guissona.
13.00h - Pàrquing oficines centrals bonÀrea
MÚSICA TRADICIONAL AMB SEMPRONIANA. Ens ofereix música folk amb alguns temes del Vallès, dels PPCC,
i de la resta d’Europa en general. Podrem veure i escoltar
multitud d’instruments, alguns com la gralla, la tarota,
l’acordió diatònic, la guitarra, el flautí, la flauta travessera, la pandereta, les castanyoles...
18.00h – Pàrquing oficines centrals bonÀrea
ESPECTACLE PER A TOTS ELS PÚBLICS AMB
FILIKRUSTY. Tres entranyables pallassos ens transporten
a un univers tendre i divertit, on tant es pot riure com
plorar: en Trinchof, el pallasso blanc, dur i exigent; el
gran cor de Makutu el dormilega, o la tendresa del maldestre Til, el pallasso que somnia en arribar a ser algun
dia un gran malabarista. En companyia d’aquests tres
personatges gaudirem de situacions tan còmiques com
dramàtiques, acompanyades de sensacionals números de
malabars i equilibrisme.
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22.00h – Pàrquing oficines centrals bonÀrea
BALL DE NIT AMB PREMIUM TRIO. Agrupació jove i
polivalent, que ofereix en el seu repertori tant temes de
sempre com els d’actualitat. Els cantants fan arribar el
seu entusiasme i les ganes de festa a tots els públics.
22.30h – Pavelló 1 d’octubre
CONCERT JOVE AMB BREDA. El grup Breda ens oferirà
un repertori musical de versions del rock i el pop actual.

Diumenge, 12 de setembre
11.00h – Museu de Guissona
ESCAPE ROOM JOVE I FAMILIAR. 10 anys després de
la inauguració de l’actual Museu de Guissona Eduard
Camps i el Parc Arqueològic de la ciutat romana de Iesso,
molts misteris sobre el passat antic de la vila resten per
solucionar. Per celebrar l’aniversari, ajudeu-nos a resoldre un d’aquests secrets amb la presentació del nostre
Escape Room! Organitzeu un grup amb amics, familiars
i coneguts i veniu a jugar amb nosaltres. Més informació
en programes a part.
De 17.00h a 22.00h – Centre Vila
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UNA FESTA PER A TOTHOM
A la plaça Bisbe Benlloch hi trobarem un espai on hi
podrem degustar cuina tradicional de diferents països. A
la placeta, dos inflables i jocs tradicionals i de cucanya,
envoltats de diferents tallers de henna, maquillatge, trenes,... L’activitat seguirà cap al carrer Eduard Camps on hi
trobarem parades d’artesania d’arreu del món, aquestes
ens portaran fins al pàrquing de les oficines de bonÀrea
on hi trobarem músiques del Senegal, Ucraïna, Gàmbia...
i la fantàstica col·laboració del Isaiah Kelly, cantant del
grup lleidatà de música Reagge, KOERS.
Organitza: La taula de cohesió intercultural de Guissona.
Col·labora:
Associació de Gambians Units de Guissona Associació
Eslava Oriental
Associació Melhfa amb el poble Sahrauí
Càritas Guissona
Colla Castellera dels Margeners de Guissona
Colla Gegantera de Guissona
Comunitat Marroquí
Comunitat Romanesa
Unió de la Comunitat Senegalesa
Associació de Colombians a Catalunya de Guissona
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punt lila

A tots els actes diürns i nocturns hi
haurà un punt lila amb l’objectiu
d’informar sensibilitzar, prevenir i
atendre actituds masclistes i comportaments sexistes que es puguin
produïr en cada espai. Adona-te’n.

col·labora:

pintura

“Si tens entre 6 i 14 anys i t’agrada patinar, del 6 al 10 de setembre de 18 a 20h ENGORILA’T A L’SKATE PARK. Una activitat
oberta i gratuïta (sense inscripció) amb patins, patinets, monopatins,... L’equip d’Skatia dinamitzarà l’skate park i la capacitat es
controlarà d’acord amb les mesures del Procicat per a equipaments esportius.És una acció finançada pel Pla Educatiu d’Entorn
de Guissona, amb l’objectiu de treballar valors com la convivència i el respecte a la diferència, fent ús de l’espai públic com a
espai de convivència.”

properament...

Fins el 12 de setembre, exposició i venda dels quadres del concurs de pintura ràpida a l’Espai Grau-Pujol. Col·labora: Espai
Grau-Pujol, Grup Alba, i Fundació Josep Santacreu.

engorila’t

#igualtatGuissona #sembremrespecte

Reserva’t el cap de
setmana! Del 5 al 7 de novembre I FIRA PLAYMOBIL
A GUISSONA. Diorames,
venda de playmobils, inflables, foodtrucks, concursos, ...
i molt més!
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Programació

2.1 Informació
Tots els actes organitzats per l’Ajuntament
són gratuïts, tret del concert amb l’orquestra La
Principal de la Bisbal i l’espectacle “Bona gent”
d’en Quim Masferrer, per tal de garantir un compromís d’assistència i un aforament complet.
Fem crida a tota la població perquè engalani el
balcó amb la senyera. Podeu venir a buscar-la a
l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9.00h a
14.00h.
En cas de previsió de pluja, els actes es traslladaran al Pavelló 1 d’Octubre (s’informarà per correu
electrònic i a través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Guissona)
L’organització de la Festa Major pot variar la programació per motius de força major.
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Per qualsevol emergència podeu trucar a:
Emergències: 112
Guàrdies municipals de Guissona: 618 30 42 42
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Programació

2.2 Reserva
d’entrades
Reserva prèvia d’entrades

A partir del dijous dia 26 d’agost, s’obren les inscripcions a tots els actes.
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•

Inscripcions preferiblement on-line a través
de la pàgina web www.guissona.cat i dels
enllaços compartits a les xarxes socials municipals (Facebook, Twitter, Instagram i canal de
Telegram)

•

Inscripcions presencials a les dependències de
l’Ajuntament únicament de dilluns a divendres
de 10.00h a 11.30h.

•

La inscripció a cada acte és individual o bé per
grup bombolla.

•

Aforament limitat.

•

Si no podeu assistir a algun acte, es demana
que ho comuniqueu, per tal que una altra persona pugui ocupar la vostra plaça. Ho podeu fer
a través del correu-e comunicacio@guissona.
cat o bé trucant al telèfon 973550005 ext.
201. També es pot anul·lar l’entrada al mateix
correu de confirmació de reserva.

Mesures de control als actes de reserva prèvia
•

Obertura de portes 45’ abans de cada acte.

•

Desinfecció prèvia de mans amb gel
hidroalcohòlic.

•

Mascareta obligatòria.

•

Cadires amb distànciament individual o per
grup bombolla.

•

No està permès menjar, beure i fumar durant les
actuacions.

•

A tots els espais hi haurà serveis WC.
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Celebra
litúrgi
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Celebracions
litúrgiques
Del 30 d’agost al 7 de setembre
Novena a la Mare de Déu del Claustre

19:15h
Novena, Vespres i Eucaristia a la capella del Claustre.
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Dimarts, 7 de setembre
20h
Final de la Novena, Vespres i Eucaristia a la capella
del Claustre.

Dimecres, 8 de setembre

Solemnitat de la Mare de Déu del Claustre
9h
Eucaristia a la capella del Claustre.
12h
Solemne Eucaristia. Serà cantada pel cor parroquial
i pel cor de la comunitat d’Ucraïna.
Ofrena a la Verge del Claustre i cant dels goigs.

Dijous, 9 de setembre
11h
Eucaristia en honor de sant Plàcid, copatró de la
Parròquia i record de tots els difunts de l’any. A l’altar major.

Nota
En aquestes celebracions cal respectar les normes
del PROCICAT.
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4.

Concurs
de fotografia
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Col·labo
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5.

oracions
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