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•Recinte firal•Taverna de la Fira•Recinte familiar•Recinte Pavelló•Circuit Festival TEST



RECINTE FIRAL
Avinguda Generalitat, Carrer de la Creu, Carrer de Dalt, Passatge Castellgalí, Carrer Igualada

10 a 19 h
FIRA DE LA TORRADA amb parades d’artesania, alimentació i de mercat

El recinte firal seguirà escrupolosament la normativa de la crisi sanitària que s’hagi d’aplicar en 
el moment de celebració del mercat: distanciament entre parades, ampliació del circuit per 
evitar aglomeracions, disposició de gels hidroalcohòlics i mesures de prevenció oportunes, 
regulació d’accessos...

Els clients han de tenir en compte que serà obligatori l’ús de mascareta, que no es permetrà 
tocar els productes de les parades i que han de respectar 2 metres de distància amb altres clients 
i esperar el seu torn a les parades formant una cua de manera que només hi hagi una persona a 
primera línia de parada.

Gràcies per la vostra col·laboració i comprensió!



RECINTE FAMILIAR
Aparcament de l’Ajuntament vell [Carrer de Dalt]

De 10 a 19 h
Encesa de fogueres 

Antigament, i sobretot per aquesta data, hom creia que les fogueres purificaven l’espai i els 
camps. Vine a veure les nostres fogueres purificadores.

De 10 a 19 h
Castanyada amb la Castanyera 

Vine a menjar castanyes a la vora del foc, la Castanyera te’n donarà gratuïtament de la seva paella 
castanyera i us explicarà contes i tradicions de la Castanyada!

A les 11 h i a les 13 h
Rondalles al sac amb Lo Sacaire del Llobregat (1)

Un joglar arriba al poble i amb el seu Sac de Gemecs comença el seu espectacle, en el què ens 
explicarà una història captivant a grans i petits amb la seva energia.

A les 17 h
Espectacle familiar de carrer amb JAM (2)

Humor gestual per a tots els públics, a través d’un espectacle que us traslladarà al món de la 
imaginació, de la complicitat, del riure, l’amor, les emocions, el joc i la tendresa.
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LA TAVERNA DE LA FIRA
Avinguda Generalitat

Durant tot el dia
Zona Food Trucks (3)

Et ve de gust un aperitiu? Uns xurros? Una hamburguesa de qualitat de vedella ecològica del 
Bages? Necessites una opció vegana o sense gluten? Tot això i més ho trobaràs aquí, a la xurreria 
i a Rock’n’raola, les food trucks de Sant Salvador de Guardiola!

A les 18 h
Concert amb S’temple Bar (4)

S'Temple Bar són un grup de Santa Maria d’Oló que defineixen el seu estil com a música 
tavernera que fusiona sons irlandesos amb catalans. Amb caràcter festiu, viu culturalment, i 
qualitat musical, asseguren una molt bona festa.

3

4



RECINTE PAVELLÓ
Zona posterior del pavelló municipal

De 10 a 11,30 h
Esmorzar popular amb torrades  

Esmorza una torrada amb botifarra a la vora del foc
Preu: 2 €
A càrrec de les Bruixes de Sant Salvador de Guardiola

De 10 a 20 h
FERRERADA ‘Els ferrers fan coses’

Fornals, encluses i martells seran el marc de treball de les mans artesanes dels ferrers, que faran 
tallers demostratius de forja artesana durant tot el dia.
A les 10 h, a més, podreu veure la demostració de forja de tenalles a càrrec d’Efren Cofiné.
A càrrec de l’Associació AFOC. Col·labora la Serralleria Artmetal i l’Ajuntament de Sant Salvador 
de Guardiola.

CIRCUIT FESTIVAL TEST

De 12 a 13,30 h
Festival Test

TEST és el Festival de la xarxa Testimoni Escènic obert a propostes de tots els llenguatges artístics 
(música, dansa, teatre, circ, titelles, màgia, clown, monòlegs, poesia, nous llenguatges…), de curta 
durada, per a espais reduïts i no convencionals, on la distància entre públic i artistes és mínima, 
fent argumentar l’experiència del públic i la intensitat de l’espectacle.

L’accés és gratuït amb places limitades, i cal fer reserva d’entrada per als tres espectacles a 
través d’un whatsapp al 682.18.55.36 o trucant a l’Ajuntament en horari d’oficina al 
93.835.80.25 

El públic es dividirà en tres grups per poder alternar l’assistència a les tres sessions. 
Sense reserva de plaça no es permetrà entrar si no hi ha aforament disponible.



CIRCUIT FESTIVAL TEST

MALA PEÇA
De la companyia Imprevist Teatre / Teatre de text (Durada: 17 min) 

Lloc: Teatre La Sala
Dramatúrgia: Marc Torrecillas
Direcció: Núria Florensa
Interpretació: Alba Aluja, Núria Florensa, Rafaela Rivas i Roger Vidal 

Tres peces d’escacs -un peó, un cavaller i una reina- coincideixen al mig 
d’un taulell d’escacs i, sense deixar d’estar atents a la batalla que els 
envolta, miren d’arreglar el conflicte d’una manera menys sagnant i, 
alhora, satisfer els seus desitjos més secrets.

CANTS DE DONA
De la companyia EVOÉH / Músiques del món  (Durada: 20 min) 

Lloc: Carrer Igualada
Interpretació: Ariana Barrabés (bendir, pandero quadrat, daf i 
pandereta), Jesús Olivares (guitarra, laüt, arpa i baglama).

Un viatge per tres cultures en veu de dona, i en diferents llengües com ara 
la Llenguadoc, sefardí, català, galaico portugués, àrab, llatí, etc. Entre 
peces, la cantant explicarà breus narracions per contextualitzar els temes.

TEMPS D’ESPERA
De Judit Saula / Tragicomèdia  (Durada: 15 min) 

Lloc: Pati de davant de l’Ajuntament
Dramatúrgia: Judit Saula
Direcció i Interpretació: Judit Saula i Annabel Totusaus 

Una dona fa temps que està aquí. Una altra dona acaba d’arribar. 
Comparteixen el mateix. Esperen. I mentre esperen, parlen. I mentre 
esperen, anhelen que les vinguin a buscar.



Més informació:

www.santsalvadordeguardiola.cat
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Mascareta
L’ús de la mascareta és obligatori durant l’assistència als espectacles, 
participació a les activitats i circulació per qualsevol dels recintes de la Fira.

Gel hidroalcohòlic
T’indicarem l’obligatorietat de rentar-vos les mans amb gel hidroalcohòlic en 
els llocs on sigui imprescindible fer-ho.

Entrades
Tots els espectacles són gratuïts.
Consulteu en aquest programa en quins heu de fer reserva prèvia.

Aforament
Tots els espectacles (incloent el concert de la Taverna de la Fira) comptaran 
amb cadires distanciades per grups de contacte i tindran aforaments 
controlats i limitats.

2m
Distànciament
Mantingueu en tot moment una deistància de 2m quan circuleu per la Fira, si 
feu cua a les parades o espereu per accedir a activitats o espectacles.


