Dimarts, 7 de setembre

Dimecres, 8 de setembre

Dijous, 9 de setembre

Dissabte, 11 de setembre

19.30h – Pàrquing oficines centrals bonÀrea

11.00h a 14.00h – c. Fluvià i c. Bisbal

17.00h a 20.00h – Espai Pumptruck (La

12.00h – Pl. Francesc Macià

REPIC DE CAMPANES I BALLADA DE

ELS RECICLOPERATS – Companyia

Fonteta)

ACTES DE LA DIADA 11 DE SETEMBRE.

GEGANTS. Després del repic de campanes, la

Katakrak (a partir de 3 anys). Espai de joc

TALLER DE PUMPTRUCK. Taller per a joves,

Lectura del manifest i cantada conjunta

Colla Gegantera de Guissona ens oferirà la

amb vint propostes de jocs que repten els par-

amb demostració, cursos per nivells, material

de l’Himne Nacional de Catalunya amb la

tradicional Ballada de Gegants, acompanyats

ticipants a resoldre petits objectius utilitzant

per a qui no en disposi, sortejos, gravació de la

coŀlaboració de la Coral Doll de Veus i els

del grup de gralles i tabals dels Margeners de

habilitats psicomotores bàsiques i un xic d’en-

jornada amb drons, música i molt més!

Margeners de Guissona.

Guissona.

giny i estratègia.
22.00h – Pavelló 1 d’octubre

13.00h - Pàrquing oficines centrals bonÀrea

20.15h – Pàrquing oficines centrals bonÀrea

12.00h – Església de Santa Maria

CONCERT AMB EL GRUP GINESTÀ. Els

MÚSICA TRADICIONAL AMB SEMPRONIANA.

PREGÓ D’INICI DE FESTA MAJOR. Un pregó

MISSA MAJOR EN HONOR A LA PATRONA

germans Serrasolsas, narren amb les seves

Semproniana ens ofereix música folk amb al-

especial preparat amb molta iŀlusió.

VERGE DEL CLAUSTRE. Solemne eucaristia

lletres, la quotidianitat i els seus ideals mitjan-

guns temes del Vallès, dels Països Catalans, i
de la resta d’Europa en general.

cantada pel cor parroquial i concelebrada pels

çant la música pop, la cançó protesta i el folk

22.30h – Pavelló 1 d’Octubre

sacerdots de Guissona i comarca. Ofrena flo-

català.

CONCERT JOVE AMB LA TERRASSETA DE

ral a la Mare de Déu del Claustre amb el cant

PREIXENS. Grup de rumba i patxanga creat al

dels goigs.

Divendres, 10 de setembre

“Candidatura”, amb unes lletres que combinen

13.00h – Pàrquing oficines centrals bonÀrea

18.00h – Pavelló 1 d’octubre

faran gaudir de situacions tant còmiques com

humor, amor, festa i reivindicació.

AUDICIÓ DE SARDANES AMB LA PRINCIPAL

VERSIONS PER XICS – Concert familiar.

dramàtiques, acompanyades de sensacionals

DE LA BISBAL. Cobla de sardanes fundada

Espectacle musical dirigit al públic familiar.

números de malabars i equilibrisme.

el 1888 pels membres de la Cobla Vella de la

Un repàs de les principals cançons que escol-

població de la Bisbal d’Empordà.

ten actualment les nenes i els nens, i el públic

22.00h – Pàrquing oficines centrals bonÀrea

familiar en general.

BALL DE NIT AMB PREMIUM TRIO. Agrupació

2006. El 2015 van presentar el seu quart disc,

17.30h a 20.30h – Parc de Fluvià

18.00h – Pàrquing oficines centrals bonÀrea
ESPECTACLE PER A TOTS ELS PÚBLICS AMB
FILIKRUSTY. Tres entranyables pallassos ens

jove i polivalent, que ofereix en el seu repertori

ESPAI D’EXPERIMENTACIÓ I JOC LLIURE –

19.00h – Museu de Guissona

El Pájaro jocs (0-8 anys). Espai de joc creat

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ:

amb estructures de psicomotricitat, jocs sen-

DESCOBRINT EL VELL PLA. DEL PRIMER

22.30h – Pavelló 1 d’octubre

sorials, creació lliure amb fusta natural, espai

ESPAI DE POBLAMENT DE GUISSONA A

CONCERT JOVE AMB BREDA. El grup Breda

de relaxació, sorral de cereals.

UNA PLAÇA SINGULAR. Descobreix aquest

ens oferirà un repertori musical de versions del

assentament protohistòric del segle VIII-VII aC

rock i el pop actual.

17.30h – Pavelló 1 d’octubre

i coneix l’evolució dels diferents models d’ocu-

CONCERT AMB LA PRINCIPAL DE LA

pació i d’urbanisme de la zona de Guissona.

BISBAL. 2€ Un concert amb músics iŀlustres.
22.30h – Pavelló 1 d’octubre
22.00h – Pavelló 1 d’octubre

CONCERT JOVE AMB LILDAMI. Damià

ESPECTACLE BONA GENT! AMB QUIM

Rodríguez, és el raper català de moda. Ha

MASFERRER (EL FORASTER). 2€ Quim

guanyat el Premi Cerverí a Millor lletra (2019)

Masferrer, el conegut presentador del progra-

i dos anys consecutius el Premi Enderrock

ma de TV3 El Foraster, fa un homenatge al

a Millor artista de hip-hop i de músiques

públic de Guissona, que serà el protagonista

urbanes.

de l’espectacle.

tant temes de sempre com els d’actualitat.

punt lila

Informació

Diumenge, 12 de setembre

Tots els actes organitzats per l’Ajuntament

11.00h – Museu de Guissona

són gratuïts, tret del concert amb l’orquestra

ESCAPE ROOM JOVE I FAMILIAR. Ajudeu-nos

La Principal de la Bisbal i l’espectacle “Bona

a resoldre els secrets del Museu i el Parc ar-

gent” de Quim Masferrer, per tal de garantir

queològic amb la presentació del seu Escape

un compromís d’assistència i un aforament

Room!

complet.
De 17.00h a 22.00h – Centre Vila
Reserva prèvia d’entrades

UNA FESTA PER A TOTHOM. Diferents espais amb desgutació de cuina tradicional de

A partir del dijous dia 26 d’agost, s’obren les

diferents països. Inflables i jocs tradicionals

inscripcions a tots els actes on-line a través de

i de cucanya, tallers de henna, maquillatge,

la pàgina web www.guissona.cat

trenes,... Parades d’artesania d’arreu del món,
i músiques del Senegal, Ucraïna, Gàmbia... i

Inscripcions presencials a les dependències de

la fantàstica coŀlaboració del Isaiah Kelly,

l’Ajuntament únicament de dilluns a divendres

cantant del grup lleidatà de música Reagge,

de 10.00h a 11.30h.

KOERS.
Organitza: La taula de cohesió intercultural de

En cas de previsió de pluja, els actes es traslla-

Guissona.

daran al Pavelló 1 d’Octubre.

Coŀlabora:

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:

#igualtatGuissona
#sembremrespecte

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

Associació de Gambians Units de Guissona
L’organització de la Festa Major pot variar la

Associació Eslava Oriental

programació per motius de força major.

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

engorila’t
“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...
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!

Festa
Major de
Guissona
2021

