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Salutació de l’Alcaldessa
S’acosta l’agost i això vol dir que tenim a tocar una de les nostres festes més esperades, la Festa Major. 
Les guardiolenques i els guardiolencs tornarem a sortir al carrer per participar, compartir i gaudir de 
l’ambient festiu i de germanor que es respirarà aquests dies.

Fa poc més d’un mes que vaig prendre possessió del càrrec d’alcaldessa i tinc, juntament amb el nou 
equip de govern, una legislatura per davant que volem exercir amb responsabilitat i honestedat, 
treballant de forma activa i constructiva per millorar el benestar de les persones i fer avançar el 
municipi cap a un model de poble més transparent, més participatiu i més sostenible. Tinc l’honor, 
doncs,  de presentar-vos per primera vegada, com a alcaldessa i regidora de cultura, el programa 
d’activitats de la Festa Major d’enguany. Vull agrair públicament l’esforç i l’energia que l’equip 
organitzador i les persones voluntàries hi dediquen per tal de fer-la possible.

Sabem que estem vivint un moment complicat i que vindran dies difícils, però us animem a aprofitar 
aquesta oportunitat única que cada any ens ofereix la Festa Major: sortiu a passejar i parleu amb veïnes 
i veïns, gaudiu i participeu de les activitats programades, convideu amistats i familiars a 
acompanyar-vos-hi,… en definitiva, teixiu complicitats i amareu-vos de poble. Feu-vos vostra aquesta 
Festa i procureu que aquest sentiment de pertinença, de germanor i de cooperació us acompanyi la 
resta de l’any. Fem gran la Festa Major; fem gran Sant Salvador de Guardiola!

Molt bona Festa Major!

Georgina Mercadal Viñals
Alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola



Sistemes d'accessibilitat:
portes neumàtiques i elèctriques, rampes y plataformes d'accés.

Us desitja

Bona Festa Major

masats

Pol. Ind. Salelles - C/ Mestre Alapont, s/n - 08253 Sant Salvador de Guardiola - Tel. 93 8352900 - www.masats.es



Lloguer de Limusines i Cotxes Clàssics
per a casaments i tota classe

d’esdeveniments

HUMMER - LINCOLN - CHRYSLER
ROLLS ROYCE - CADILLAC

www.limousinesjd.com
www.barcelonahummer.com

tel. 938752111 - 608735373 - 629323129



C. del Cadí, 14 - Pol. Ind. Riu d’Or - Casanova

08272 Sant Fruitós de Bages

Tels. 93 874 97 89 - 606 537 834 - info@adcla.es

Grup  Adcla S.L.U.

davidflores
instal·lacions i reparacions

*Aigua, Gas, Llum,
 Calefacció i Aire Condicionat

ivdexpress@hotmail.com
Tels. 629 78 25 00

649 98 60 77

Ctra. C-37 km 87,5 · 08253 Sant Salvador (BCN)
T. 938354026 · M. 628738459 · elracodenpaco@gmail.com

Horari:
Dilluns i dimarts: Tancat
Dimecres a diumenge: de 8.00h a 17.00h
Divendres i dissabte: de 20.00h a 01.00h

Esmorzars de forquilla
Menú diari
Menú de cap de setmana

Brasa
Calçotades
Dinars i sopars per a grups

Xavier Alsina i Fornell
Advocat

C/ Major, 65 bxos. - 08242 MANRESA
T. 93 877 39 41 - F. 93 877 12 56

xavier.alsina@icam.net



DIUMENGE 4 D’AGOST
11.30 h  Correaigua i Festa de l’escuma

El recorregut del Correaigua començarà a l’Avinguda de la Generalitat amb Carrer de la Creu, 
i s’anirà fins al pàrquing de l’Ajuntament, on acabarem amb una gran Festa de l’Escuma per 
fer passar la calor.

Lloc: des del carrer de la Creu fins al pàrquing de l’Ajuntament

17.30 a 20.30 h Tobogan aquàtic   
L’atracció més refrescant de l’estiu de 75 metres de baixada lliscant! 

Cal anar amb banyador o pantaló curt. 

Lloc: Carrer Serra d’Or

20.30 h  Concert
amb Muttion
Muttion és un quintet de joves músics format l’any 2018, per tal de compartir i descobrir 
les seves inquietuds musicals vers el món del jazz i els estils que en deriven. És una 
formació creada per explorar i divertir-se tocant, tot fent gaudir al públic amb la seva 
música.

Amb servei de barra d’entrepans freds i calents, i en acabar, cloenda, entrega de premis i 
proclamació del pregoner/a de la Festa Major 2020.

Lloc: Pavelló Municipal
 

DILLUNS 5 D’AGOST
20.00 h  Tast de cerveses

 a càrrec de la Taverna dels Predicadors 
En aquest tast degustarem 6 varietats de cerveses on un professional us donarà les 
explicacions de cadascuna d’elles per poder reconèixer les varietats, els sabors i els matisos. 
Acompanyarem les cerveses amb uns snacks.

Places limitades. Només per a majors d’edat
Inscripcions a l’Ajuntament, al 938358025 o per whatsapp al 682185536
Lloc: Teatre La Sala
Preu: 10€

DIMARTS 6 D’AGOST
12.30 h  Missa solemne

cantada pel Cor Parroquial

Lloc: Església

13.30 h Refrigeri a les Alzines

Lloc: Alzines de l’Església

ALTRES ACTES
Dissabte 27 de juliol

Caminada nocturna

Organitza: Cercle Cultural La Guíxola

Bar de la Festa Major

19.15 h  Baixada d’andròmines  
Modalitat exhibició i modalitat velocitat

Lloc: Carrer de l’Església fins al carrer Serra d’Or
Inscripcions fins el dia 2 d’agost a l’Ajuntament, al 938358025
o per whatsapp al 682185536

20.30 h  Concert
amb l’Orquestra Cimarron
La Cimarron porta més de 5.000 concerts al llarg dels seus 48 anys de vida, mostrant uns 
vertitables espectacles musicals que no deixen indiferent el seu públic.
Poques orquestres del territori conten amb un currículum de galardons com aquesta, no 
només en quantia sinó amb diferents modalitats, i el què és més difícil encara, amb la 
regularitat amb la que se li concedeixen, deixant així constància de la seva rigurositat i el bon 
saber fer a sobre dels escenaris.

Lloc: Pavelló Municipal

21.30 h  Sopar amb rostit de vedella   
“El Rostit” faran una cuita de costellam de vedella a foc lent durant tot el dia, i a l’hora de 
sopar estarà llest per degustar amb sal Maldon i oli d’arbequina. Us en llepareu els dits!
Es tracta de vedella Angus, una vedella productora de carn considerada pels especialistes 
com una de les millors carns que es pot tastar en l’actualitat. La raça Angus és de grandària 
mitjana i originària d’Aberdeen, Escòcia. Es caracteritza per tenir greix intramuscular que fa 
que la carn sigui més gustosa i suau a la boca. Les vedelles solen ser criades en llibertat, en 
pastures grans i extenses i passant després a ser alimentades amb cereals i principalment 
amb blat de moro, per aconseguir una penetració de greix similar a les carns procedents de 
Kobe (Japó). Les característiques principals d’aquesta carn és que destaca pel seu sabor, que 
és molt tendra i sucosa, i que posseeix una bona quantitat de greixos insaturats, amb el que 
té poc colesterol.

Menú: Amanida, Costellam de vedella amb guarnició,  gelat, pa, aigua i vi

Places limitades a 400 unitats
Lloc: Pavelló Municipal
Preu: 12 €

23 h  Ball
amb l’Orquestra Cimarron

Lloc: Pavelló Municipal

 Seguidament, més festa
amb Dj Júnior, Dj Slyme i Dj Ribex

DISSABTE 3 D’AGOST
9.30 h Esmorzar de pagès  

Comencem el dia amb unes bones mongetes amb botifarra 

Lloc: Pavelló municipal
Preu: 3 €
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals

10.00 h Torneig de Futbol    
Lloc: Camp de futbol
Col·labora: Associació La Guardiolenca

10.00 h  Tirada de Bitlles Catalanes
Lloc: Zona esportiva
Organitza: Club de Bitlles catalanes Fusta i Ferro

10.30 h Campionat de ping pong
Lloc: Pavelló Municipal

10.30 a 14 h Trenet de passeig
Tren gratuït que connectarà el Pavelló Municipal amb la Piscina del Calvet, fent parades al Bosc de l’Alegria.

Recorregut: diversos viatges des del Pavelló Municipal cap a la Piscina del Calvet i a l’inversa

11.00 h  Sessió de Taiji-Qigong
Impartida per Antoni Llasera i Cristina Blesa
Porta un aïllant o tovallola i vine amb roba i calçat còmode

Lloc: Bosc de l’Alegria (pots agafar el trenet per venir i tornar)

11 a 14 h  Jornada de portes obertes amb inflables a la Piscina del Calvet    
Hi trobareu jocs inflables a dins la piscina i a la Pista poliesportiva del Calvet

Lloc: Piscina del Calvet

18.00 h  Espectacle familiar de circ
amb Mr Alret, de Moi Jordana   
Premi Zirkólika a la votació del públic 2018.
Mr Alret, comediant, malabarista, manipulador d’objectes, equilibrista i acordionista de 
professió. És un personatge excèntric que té un carrer propi, on es submergirà en el seu 
univers humorístic a través del joc, transportant-nos a un món de màgia, humor i fantasia. 
Espectacle per a tota la família, circ clàssic amb dosis de contemporaneïtat. Senores i 
senyors, nens i nenes, passin i vegin, i sobretot gaudieixin de l’espectacle.

Lloc: Pàrquing de l’Ajuntament

18.45 h  Berenar infantil
Amb coca i xocolata, sucs i fruita fresca

Lloc: Pàrquing de l’Ajuntament
Col·labora: Associació de Gent Gran del Calvet

DIJOUS 1 D’AGOST

21.00 h Sardinada popular   
Lloc: Pavelló Municipal
Preu: 5 €
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals

21.45 h Pregó d’inici de la Festa Major
“Flash-back guardiolenc” a càrrec de Martina Soler i Annabel Regales 
Lloc: Pavelló Municipal

22.00 h Cantada d’havaneres
amb el grup Xarxa  
La primera nit de Festa Major no hi poden faltar les havaneres amb aquest acte que ja s’ha 
convertit en tradició. 
Xarxa està format per quatre membres: Faust Villalta (tenor), Josep Lluís Romera (tenor 
2on), Ricard Padró (veu baixa i guitarra) i Víctor Gomez (acordió).
A la mitja part no hi faltarà el rom cremat.

Lloc: Pavelló Municipal

DIVENDRES 2 D’AGOST
21.00 h Corretasques

al carrer de la Creu  
Lloc: La sortida es farà des del Pavelló Municipal acompanyats amb els Tabalers de Xàldiga
Preu del tiquet: 8 € / El tiquet inclou: Beguda + tapa a les tasques instal·lades pel nucli antic
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals
Places limitades fins a 500 unitats. Només es vendran tiquets mitja hora abans de l’acte, si 
no s’han esgotat anticipadament. Durant aquesta mitja hora, es canviaran els tiquets per 
polseres per diferenciar segons l’edat dels participants.
Col·laboren: La Sala, Ca la Maria, Menjars preparats Loli, La Guíxola, Guardiola de la Joventut, 
Geganters i Grallers de SSG, AVV Ca l’Esteve, AVV El Calvet

23.30 h Concert
amb La Banda del Drac i Zàping
i en acabar Dj Ribex i DJ Júnior
La veu del Drac és música per a les oïdes humanes. La seva melodia és un beuratge dolç que 
omple i sedueix, que atrau i empresona. L’escoltareu encisats i quan volgueu reaccionar ja us 
estareu movent al seu ritme, ja sereu part de les seves històries. Tots els indrets que visiten 
veuen caure la llavor de la música, són sembrats de festa, tendresa i disbauxa. Quan la seva 
vida atzarosa i viatgera el retorna al punt de sortida recull amics, amors, humors. Uns éssers 
embruixats són els seus emissaris, els missatgers de la música. Són la Banda del Drac.
Zàping és una banda de versions d’èxits d’ara i sempre, que dóna molta guerra, energia, festa 
i diversió damunt de l'escenari, amb un show de més de dues hores de durada per deixar-nos 
a tots ben distrets! Format per membres de grups com SAPO, De Noche, Marky Ramone, 
Strombers, Roger Mas o E-Bastards, Zàping us ofereix les millors versions de grups com 
Bruno Mars, Ed Sheeran, Lady Gaga, Jason DeRulo, AC/DC, La Raíz, Coldplay, Red Hot Chili 
Peppers, Doctor Prats, Obrint Pas, Ramones, Avicii, Txarango, Katy Perry, The Specials, Daft 
Punk, The Monkees, Els Catarres, Bob Marley, Blur, Meghan Trainor, Metallica, Bombo Botrako, 
Rage Against The Machine, Sopa de Cabra, Barricada, Dragonette, Pink, The White Stripes i 
molts més! Espectacle i entreteniment assegurats!

Lloc: Pavelló Municipal



DIUMENGE 4 D’AGOST
11.30 h  Correaigua i Festa de l’escuma

El recorregut del Correaigua començarà a l’Avinguda de la Generalitat amb Carrer de la Creu, 
i s’anirà fins al pàrquing de l’Ajuntament, on acabarem amb una gran Festa de l’Escuma per 
fer passar la calor.

Lloc: des del carrer de la Creu fins al pàrquing de l’Ajuntament

17.30 a 20.30 h Tobogan aquàtic   
L’atracció més refrescant de l’estiu de 75 metres de baixada lliscant! 

Cal anar amb banyador o pantaló curt. 

Lloc: Carrer Serra d’Or

20.30 h  Concert
amb Muttion
Muttion és un quintet de joves músics format l’any 2018, per tal de compartir i descobrir 
les seves inquietuds musicals vers el món del jazz i els estils que en deriven. És una 
formació creada per explorar i divertir-se tocant, tot fent gaudir al públic amb la seva 
música.

Amb servei de barra d’entrepans freds i calents, i en acabar, cloenda, entrega de premis i 
proclamació del pregoner/a de la Festa Major 2020.

Lloc: Pavelló Municipal
 

DILLUNS 5 D’AGOST
20.00 h  Tast de cerveses

 a càrrec de la Taverna dels Predicadors 
En aquest tast degustarem 6 varietats de cerveses on un professional us donarà les 
explicacions de cadascuna d’elles per poder reconèixer les varietats, els sabors i els matisos. 
Acompanyarem les cerveses amb uns snacks.

Places limitades. Només per a majors d’edat
Inscripcions a l’Ajuntament, al 938358025 o per whatsapp al 682185536
Lloc: Teatre La Sala
Preu: 10€

DIMARTS 6 D’AGOST
12.30 h  Missa solemne

cantada pel Cor Parroquial

Lloc: Església

13.30 h Refrigeri a les Alzines

Lloc: Alzines de l’Església

ALTRES ACTES
Dissabte 27 de juliol

Caminada nocturna

Organitza: Cercle Cultural La Guíxola

Bar de la Festa Major

19.15 h  Baixada d’andròmines  
Modalitat exhibició i modalitat velocitat

Lloc: Carrer de l’Església fins al carrer Serra d’Or
Inscripcions fins el dia 2 d’agost a l’Ajuntament, al 938358025
o per whatsapp al 682185536

20.30 h  Concert
amb l’Orquestra Cimarron
La Cimarron porta més de 5.000 concerts al llarg dels seus 48 anys de vida, mostrant uns 
vertitables espectacles musicals que no deixen indiferent el seu públic.
Poques orquestres del territori conten amb un currículum de galardons com aquesta, no 
només en quantia sinó amb diferents modalitats, i el què és més difícil encara, amb la 
regularitat amb la que se li concedeixen, deixant així constància de la seva rigurositat i el bon 
saber fer a sobre dels escenaris.

Lloc: Pavelló Municipal

21.30 h  Sopar amb rostit de vedella   
“El Rostit” faran una cuita de costellam de vedella a foc lent durant tot el dia, i a l’hora de 
sopar estarà llest per degustar amb sal Maldon i oli d’arbequina. Us en llepareu els dits!
Es tracta de vedella Angus, una vedella productora de carn considerada pels especialistes 
com una de les millors carns que es pot tastar en l’actualitat. La raça Angus és de grandària 
mitjana i originària d’Aberdeen, Escòcia. Es caracteritza per tenir greix intramuscular que fa 
que la carn sigui més gustosa i suau a la boca. Les vedelles solen ser criades en llibertat, en 
pastures grans i extenses i passant després a ser alimentades amb cereals i principalment 
amb blat de moro, per aconseguir una penetració de greix similar a les carns procedents de 
Kobe (Japó). Les característiques principals d’aquesta carn és que destaca pel seu sabor, que 
és molt tendra i sucosa, i que posseeix una bona quantitat de greixos insaturats, amb el que 
té poc colesterol.

Menú: Amanida, Costellam de vedella amb guarnició,  gelat, pa, aigua i vi

Places limitades a 400 unitats
Lloc: Pavelló Municipal
Preu: 12 €

23 h  Ball
amb l’Orquestra Cimarron

Lloc: Pavelló Municipal

 Seguidament, més festa
amb Dj Júnior, Dj Slyme i Dj Ribex

DISSABTE 3 D’AGOST
9.30 h Esmorzar de pagès  

Comencem el dia amb unes bones mongetes amb botifarra 

Lloc: Pavelló municipal
Preu: 3 €
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals

10.00 h Torneig de Futbol    
Lloc: Camp de futbol
Col·labora: Associació La Guardiolenca

10.00 h  Tirada de Bitlles Catalanes
Lloc: Zona esportiva
Organitza: Club de Bitlles catalanes Fusta i Ferro

10.30 h Campionat de ping pong
Lloc: Pavelló Municipal

10.30 a 14 h Trenet de passeig
Tren gratuït que connectarà el Pavelló Municipal amb la Piscina del Calvet, fent parades al Bosc de l’Alegria.

Recorregut: diversos viatges des del Pavelló Municipal cap a la Piscina del Calvet i a l’inversa

11.00 h  Sessió de Taiji-Qigong
Impartida per Antoni Llasera i Cristina Blesa
Porta un aïllant o tovallola i vine amb roba i calçat còmode

Lloc: Bosc de l’Alegria (pots agafar el trenet per venir i tornar)

11 a 14 h  Jornada de portes obertes amb inflables a la Piscina del Calvet    
Hi trobareu jocs inflables a dins la piscina i a la Pista poliesportiva del Calvet

Lloc: Piscina del Calvet

18.00 h  Espectacle familiar de circ
amb Mr Alret, de Moi Jordana   
Premi Zirkólika a la votació del públic 2018.
Mr Alret, comediant, malabarista, manipulador d’objectes, equilibrista i acordionista de 
professió. És un personatge excèntric que té un carrer propi, on es submergirà en el seu 
univers humorístic a través del joc, transportant-nos a un món de màgia, humor i fantasia. 
Espectacle per a tota la família, circ clàssic amb dosis de contemporaneïtat. Senores i 
senyors, nens i nenes, passin i vegin, i sobretot gaudieixin de l’espectacle.

Lloc: Pàrquing de l’Ajuntament

18.45 h  Berenar infantil
Amb coca i xocolata, sucs i fruita fresca

Lloc: Pàrquing de l’Ajuntament
Col·labora: Associació de Gent Gran del Calvet

Tel. 93 011 81 05
Javi: 722 489 674

Jordi: 722 306 890

Fonollar, 14
08241 Manresa
autoreparaciofonollar@gmail.com

DIJOUS 1 D’AGOST

21.00 h Sardinada popular   
Lloc: Pavelló Municipal
Preu: 5 €
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals

21.45 h Pregó d’inici de la Festa Major
“Flash-back guardiolenc” a càrrec de Martina Soler i Annabel Regales 
Lloc: Pavelló Municipal

22.00 h Cantada d’havaneres
amb el grup Xarxa  
La primera nit de Festa Major no hi poden faltar les havaneres amb aquest acte que ja s’ha 
convertit en tradició. 
Xarxa està format per quatre membres: Faust Villalta (tenor), Josep Lluís Romera (tenor 
2on), Ricard Padró (veu baixa i guitarra) i Víctor Gomez (acordió).
A la mitja part no hi faltarà el rom cremat.

Lloc: Pavelló Municipal

DIVENDRES 2 D’AGOST
21.00 h Corretasques

al carrer de la Creu  
Lloc: La sortida es farà des del Pavelló Municipal acompanyats amb els Tabalers de Xàldiga
Preu del tiquet: 8 € / El tiquet inclou: Beguda + tapa a les tasques instal·lades pel nucli antic
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals
Places limitades fins a 500 unitats. Només es vendran tiquets mitja hora abans de l’acte, si 
no s’han esgotat anticipadament. Durant aquesta mitja hora, es canviaran els tiquets per 
polseres per diferenciar segons l’edat dels participants.
Col·laboren: La Sala, Ca la Maria, Menjars preparats Loli, La Guíxola, Guardiola de la Joventut, 
Geganters i Grallers de SSG, AVV Ca l’Esteve, AVV El Calvet

23.30 h Concert
amb La Banda del Drac i Zàping
i en acabar Dj Ribex i DJ Júnior
La veu del Drac és música per a les oïdes humanes. La seva melodia és un beuratge dolç que 
omple i sedueix, que atrau i empresona. L’escoltareu encisats i quan volgueu reaccionar ja us 
estareu movent al seu ritme, ja sereu part de les seves històries. Tots els indrets que visiten 
veuen caure la llavor de la música, són sembrats de festa, tendresa i disbauxa. Quan la seva 
vida atzarosa i viatgera el retorna al punt de sortida recull amics, amors, humors. Uns éssers 
embruixats són els seus emissaris, els missatgers de la música. Són la Banda del Drac.
Zàping és una banda de versions d’èxits d’ara i sempre, que dóna molta guerra, energia, festa 
i diversió damunt de l'escenari, amb un show de més de dues hores de durada per deixar-nos 
a tots ben distrets! Format per membres de grups com SAPO, De Noche, Marky Ramone, 
Strombers, Roger Mas o E-Bastards, Zàping us ofereix les millors versions de grups com 
Bruno Mars, Ed Sheeran, Lady Gaga, Jason DeRulo, AC/DC, La Raíz, Coldplay, Red Hot Chili 
Peppers, Doctor Prats, Obrint Pas, Ramones, Avicii, Txarango, Katy Perry, The Specials, Daft 
Punk, The Monkees, Els Catarres, Bob Marley, Blur, Meghan Trainor, Metallica, Bombo Botrako, 
Rage Against The Machine, Sopa de Cabra, Barricada, Dragonette, Pink, The White Stripes i 
molts més! Espectacle i entreteniment assegurats!

Lloc: Pavelló Municipal



DIUMENGE 4 D’AGOST
11.30 h  Correaigua i Festa de l’escuma

El recorregut del Correaigua començarà a l’Avinguda de la Generalitat amb Carrer de la Creu, 
i s’anirà fins al pàrquing de l’Ajuntament, on acabarem amb una gran Festa de l’Escuma per 
fer passar la calor.

Lloc: des del carrer de la Creu fins al pàrquing de l’Ajuntament

17.30 a 20.30 h Tobogan aquàtic   
L’atracció més refrescant de l’estiu de 75 metres de baixada lliscant! 

Cal anar amb banyador o pantaló curt. 

Lloc: Carrer Serra d’Or

20.30 h  Concert
amb Muttion
Muttion és un quintet de joves músics format l’any 2018, per tal de compartir i descobrir 
les seves inquietuds musicals vers el món del jazz i els estils que en deriven. És una 
formació creada per explorar i divertir-se tocant, tot fent gaudir al públic amb la seva 
música.

Amb servei de barra d’entrepans freds i calents, i en acabar, cloenda, entrega de premis i 
proclamació del pregoner/a de la Festa Major 2020.

Lloc: Pavelló Municipal
 

DILLUNS 5 D’AGOST
20.00 h  Tast de cerveses

 a càrrec de la Taverna dels Predicadors 
En aquest tast degustarem 6 varietats de cerveses on un professional us donarà les 
explicacions de cadascuna d’elles per poder reconèixer les varietats, els sabors i els matisos. 
Acompanyarem les cerveses amb uns snacks.

Places limitades. Només per a majors d’edat
Inscripcions a l’Ajuntament, al 938358025 o per whatsapp al 682185536
Lloc: Teatre La Sala
Preu: 10€

DIMARTS 6 D’AGOST
12.30 h  Missa solemne

cantada pel Cor Parroquial

Lloc: Església

13.30 h Refrigeri a les Alzines

Lloc: Alzines de l’Església

ALTRES ACTES
Dissabte 27 de juliol

Caminada nocturna

Organitza: Cercle Cultural La Guíxola

Bar de la Festa Major

19.15 h  Baixada d’andròmines  
Modalitat exhibició i modalitat velocitat

Lloc: Carrer de l’Església fins al carrer Serra d’Or
Inscripcions fins el dia 2 d’agost a l’Ajuntament, al 938358025
o per whatsapp al 682185536

20.30 h  Concert
amb l’Orquestra Cimarron
La Cimarron porta més de 5.000 concerts al llarg dels seus 48 anys de vida, mostrant uns 
vertitables espectacles musicals que no deixen indiferent el seu públic.
Poques orquestres del territori conten amb un currículum de galardons com aquesta, no 
només en quantia sinó amb diferents modalitats, i el què és més difícil encara, amb la 
regularitat amb la que se li concedeixen, deixant així constància de la seva rigurositat i el bon 
saber fer a sobre dels escenaris.

Lloc: Pavelló Municipal

21.30 h  Sopar amb rostit de vedella   
“El Rostit” faran una cuita de costellam de vedella a foc lent durant tot el dia, i a l’hora de 
sopar estarà llest per degustar amb sal Maldon i oli d’arbequina. Us en llepareu els dits!
Es tracta de vedella Angus, una vedella productora de carn considerada pels especialistes 
com una de les millors carns que es pot tastar en l’actualitat. La raça Angus és de grandària 
mitjana i originària d’Aberdeen, Escòcia. Es caracteritza per tenir greix intramuscular que fa 
que la carn sigui més gustosa i suau a la boca. Les vedelles solen ser criades en llibertat, en 
pastures grans i extenses i passant després a ser alimentades amb cereals i principalment 
amb blat de moro, per aconseguir una penetració de greix similar a les carns procedents de 
Kobe (Japó). Les característiques principals d’aquesta carn és que destaca pel seu sabor, que 
és molt tendra i sucosa, i que posseeix una bona quantitat de greixos insaturats, amb el que 
té poc colesterol.

Menú: Amanida, Costellam de vedella amb guarnició,  gelat, pa, aigua i vi

Places limitades a 400 unitats
Lloc: Pavelló Municipal
Preu: 12 €

23 h  Ball
amb l’Orquestra Cimarron

Lloc: Pavelló Municipal

 Seguidament, més festa
amb Dj Júnior, Dj Slyme i Dj Ribex

DISSABTE 3 D’AGOST
9.30 h Esmorzar de pagès  

Comencem el dia amb unes bones mongetes amb botifarra 

Lloc: Pavelló municipal
Preu: 3 €
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals

10.00 h Torneig de Futbol    
Lloc: Camp de futbol
Col·labora: Associació La Guardiolenca

10.00 h  Tirada de Bitlles Catalanes
Lloc: Zona esportiva
Organitza: Club de Bitlles catalanes Fusta i Ferro

10.30 h Campionat de ping pong
Lloc: Pavelló Municipal

10.30 a 14 h Trenet de passeig
Tren gratuït que connectarà el Pavelló Municipal amb la Piscina del Calvet, fent parades al Bosc de l’Alegria.

Recorregut: diversos viatges des del Pavelló Municipal cap a la Piscina del Calvet i a l’inversa

11.00 h  Sessió de Taiji-Qigong
Impartida per Antoni Llasera i Cristina Blesa
Porta un aïllant o tovallola i vine amb roba i calçat còmode

Lloc: Bosc de l’Alegria (pots agafar el trenet per venir i tornar)

11 a 14 h  Jornada de portes obertes amb inflables a la Piscina del Calvet    
Hi trobareu jocs inflables a dins la piscina i a la Pista poliesportiva del Calvet

Lloc: Piscina del Calvet

18.00 h  Espectacle familiar de circ
amb Mr Alret, de Moi Jordana   
Premi Zirkólika a la votació del públic 2018.
Mr Alret, comediant, malabarista, manipulador d’objectes, equilibrista i acordionista de 
professió. És un personatge excèntric que té un carrer propi, on es submergirà en el seu 
univers humorístic a través del joc, transportant-nos a un món de màgia, humor i fantasia. 
Espectacle per a tota la família, circ clàssic amb dosis de contemporaneïtat. Senores i 
senyors, nens i nenes, passin i vegin, i sobretot gaudieixin de l’espectacle.

Lloc: Pàrquing de l’Ajuntament

18.45 h  Berenar infantil
Amb coca i xocolata, sucs i fruita fresca

Lloc: Pàrquing de l’Ajuntament
Col·labora: Associació de Gent Gran del Calvet

DIJOUS 1 D’AGOST

21.00 h Sardinada popular   
Lloc: Pavelló Municipal
Preu: 5 €
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals

21.45 h Pregó d’inici de la Festa Major
“Flash-back guardiolenc” a càrrec de Martina Soler i Annabel Regales 
Lloc: Pavelló Municipal

22.00 h Cantada d’havaneres
amb el grup Xarxa  
La primera nit de Festa Major no hi poden faltar les havaneres amb aquest acte que ja s’ha 
convertit en tradició. 
Xarxa està format per quatre membres: Faust Villalta (tenor), Josep Lluís Romera (tenor 
2on), Ricard Padró (veu baixa i guitarra) i Víctor Gomez (acordió).
A la mitja part no hi faltarà el rom cremat.

Lloc: Pavelló Municipal

DIVENDRES 2 D’AGOST
21.00 h Corretasques

al carrer de la Creu  
Lloc: La sortida es farà des del Pavelló Municipal acompanyats amb els Tabalers de Xàldiga
Preu del tiquet: 8 € / El tiquet inclou: Beguda + tapa a les tasques instal·lades pel nucli antic
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals
Places limitades fins a 500 unitats. Només es vendran tiquets mitja hora abans de l’acte, si 
no s’han esgotat anticipadament. Durant aquesta mitja hora, es canviaran els tiquets per 
polseres per diferenciar segons l’edat dels participants.
Col·laboren: La Sala, Ca la Maria, Menjars preparats Loli, La Guíxola, Guardiola de la Joventut, 
Geganters i Grallers de SSG, AVV Ca l’Esteve, AVV El Calvet

23.30 h Concert
amb La Banda del Drac i Zàping
i en acabar Dj Ribex i DJ Júnior
La veu del Drac és música per a les oïdes humanes. La seva melodia és un beuratge dolç que 
omple i sedueix, que atrau i empresona. L’escoltareu encisats i quan volgueu reaccionar ja us 
estareu movent al seu ritme, ja sereu part de les seves històries. Tots els indrets que visiten 
veuen caure la llavor de la música, són sembrats de festa, tendresa i disbauxa. Quan la seva 
vida atzarosa i viatgera el retorna al punt de sortida recull amics, amors, humors. Uns éssers 
embruixats són els seus emissaris, els missatgers de la música. Són la Banda del Drac.
Zàping és una banda de versions d’èxits d’ara i sempre, que dóna molta guerra, energia, festa 
i diversió damunt de l'escenari, amb un show de més de dues hores de durada per deixar-nos 
a tots ben distrets! Format per membres de grups com SAPO, De Noche, Marky Ramone, 
Strombers, Roger Mas o E-Bastards, Zàping us ofereix les millors versions de grups com 
Bruno Mars, Ed Sheeran, Lady Gaga, Jason DeRulo, AC/DC, La Raíz, Coldplay, Red Hot Chili 
Peppers, Doctor Prats, Obrint Pas, Ramones, Avicii, Txarango, Katy Perry, The Specials, Daft 
Punk, The Monkees, Els Catarres, Bob Marley, Blur, Meghan Trainor, Metallica, Bombo Botrako, 
Rage Against The Machine, Sopa de Cabra, Barricada, Dragonette, Pink, The White Stripes i 
molts més! Espectacle i entreteniment assegurats!

Lloc: Pavelló Municipal



DIUMENGE 4 D’AGOST
11.30 h  Correaigua i Festa de l’escuma

El recorregut del Correaigua començarà a l’Avinguda de la Generalitat amb Carrer de la Creu, 
i s’anirà fins al pàrquing de l’Ajuntament, on acabarem amb una gran Festa de l’Escuma per 
fer passar la calor.

Lloc: des del carrer de la Creu fins al pàrquing de l’Ajuntament

17.30 a 20.30 h Tobogan aquàtic   
L’atracció més refrescant de l’estiu de 75 metres de baixada lliscant! 

Cal anar amb banyador o pantaló curt. 

Lloc: Carrer Serra d’Or

20.30 h  Concert
amb Muttion
Muttion és un quintet de joves músics format l’any 2018, per tal de compartir i descobrir 
les seves inquietuds musicals vers el món del jazz i els estils que en deriven. És una 
formació creada per explorar i divertir-se tocant, tot fent gaudir al públic amb la seva 
música.

Amb servei de barra d’entrepans freds i calents, i en acabar, cloenda, entrega de premis i 
proclamació del pregoner/a de la Festa Major 2020.

Lloc: Pavelló Municipal
 

DILLUNS 5 D’AGOST
20.00 h  Tast de cerveses

 a càrrec de la Taverna dels Predicadors 
En aquest tast degustarem 6 varietats de cerveses on un professional us donarà les 
explicacions de cadascuna d’elles per poder reconèixer les varietats, els sabors i els matisos. 
Acompanyarem les cerveses amb uns snacks.

Places limitades. Només per a majors d’edat
Inscripcions a l’Ajuntament, al 938358025 o per whatsapp al 682185536
Lloc: Teatre La Sala
Preu: 10€

DIMARTS 6 D’AGOST
12.30 h  Missa solemne

cantada pel Cor Parroquial

Lloc: Església

13.30 h Refrigeri a les Alzines

Lloc: Alzines de l’Església

ALTRES ACTES
Dissabte 27 de juliol

Caminada nocturna

Organitza: Cercle Cultural La Guíxola

Bar de la Festa Major

19.15 h  Baixada d’andròmines  
Modalitat exhibició i modalitat velocitat

Lloc: Carrer de l’Església fins al carrer Serra d’Or
Inscripcions fins el dia 2 d’agost a l’Ajuntament, al 938358025
o per whatsapp al 682185536

20.30 h  Concert
amb l’Orquestra Cimarron
La Cimarron porta més de 5.000 concerts al llarg dels seus 48 anys de vida, mostrant uns 
vertitables espectacles musicals que no deixen indiferent el seu públic.
Poques orquestres del territori conten amb un currículum de galardons com aquesta, no 
només en quantia sinó amb diferents modalitats, i el què és més difícil encara, amb la 
regularitat amb la que se li concedeixen, deixant així constància de la seva rigurositat i el bon 
saber fer a sobre dels escenaris.

Lloc: Pavelló Municipal

21.30 h  Sopar amb rostit de vedella   
“El Rostit” faran una cuita de costellam de vedella a foc lent durant tot el dia, i a l’hora de 
sopar estarà llest per degustar amb sal Maldon i oli d’arbequina. Us en llepareu els dits!
Es tracta de vedella Angus, una vedella productora de carn considerada pels especialistes 
com una de les millors carns que es pot tastar en l’actualitat. La raça Angus és de grandària 
mitjana i originària d’Aberdeen, Escòcia. Es caracteritza per tenir greix intramuscular que fa 
que la carn sigui més gustosa i suau a la boca. Les vedelles solen ser criades en llibertat, en 
pastures grans i extenses i passant després a ser alimentades amb cereals i principalment 
amb blat de moro, per aconseguir una penetració de greix similar a les carns procedents de 
Kobe (Japó). Les característiques principals d’aquesta carn és que destaca pel seu sabor, que 
és molt tendra i sucosa, i que posseeix una bona quantitat de greixos insaturats, amb el que 
té poc colesterol.

Menú: Amanida, Costellam de vedella amb guarnició,  gelat, pa, aigua i vi

Places limitades a 400 unitats
Lloc: Pavelló Municipal
Preu: 12 €

23 h  Ball
amb l’Orquestra Cimarron

Lloc: Pavelló Municipal

 Seguidament, més festa
amb Dj Júnior, Dj Slyme i Dj Ribex

DISSABTE 3 D’AGOST
9.30 h Esmorzar de pagès  

Comencem el dia amb unes bones mongetes amb botifarra 

Lloc: Pavelló municipal
Preu: 3 €
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals

10.00 h Torneig de Futbol    
Lloc: Camp de futbol
Col·labora: Associació La Guardiolenca

10.00 h  Tirada de Bitlles Catalanes
Lloc: Zona esportiva
Organitza: Club de Bitlles catalanes Fusta i Ferro

10.30 h Campionat de ping pong
Lloc: Pavelló Municipal

10.30 a 14 h Trenet de passeig
Tren gratuït que connectarà el Pavelló Municipal amb la Piscina del Calvet, fent parades al Bosc de l’Alegria.

Recorregut: diversos viatges des del Pavelló Municipal cap a la Piscina del Calvet i a l’inversa

11.00 h  Sessió de Taiji-Qigong
Impartida per Antoni Llasera i Cristina Blesa
Porta un aïllant o tovallola i vine amb roba i calçat còmode

Lloc: Bosc de l’Alegria (pots agafar el trenet per venir i tornar)

11 a 14 h  Jornada de portes obertes amb inflables a la Piscina del Calvet    
Hi trobareu jocs inflables a dins la piscina i a la Pista poliesportiva del Calvet

Lloc: Piscina del Calvet

18.00 h  Espectacle familiar de circ
amb Mr Alret, de Moi Jordana   
Premi Zirkólika a la votació del públic 2018.
Mr Alret, comediant, malabarista, manipulador d’objectes, equilibrista i acordionista de 
professió. És un personatge excèntric que té un carrer propi, on es submergirà en el seu 
univers humorístic a través del joc, transportant-nos a un món de màgia, humor i fantasia. 
Espectacle per a tota la família, circ clàssic amb dosis de contemporaneïtat. Senores i 
senyors, nens i nenes, passin i vegin, i sobretot gaudieixin de l’espectacle.

Lloc: Pàrquing de l’Ajuntament

18.45 h  Berenar infantil
Amb coca i xocolata, sucs i fruita fresca

Lloc: Pàrquing de l’Ajuntament
Col·labora: Associació de Gent Gran del Calvet

Polígon Industrial Salelles II - C/ Marconi, 5
08253 Sant Salvador de Guardiola (Barcelona)

Tel. 938 355 020 - info@abrasteel.com

DIJOUS 1 D’AGOST

21.00 h Sardinada popular   
Lloc: Pavelló Municipal
Preu: 5 €
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals

21.45 h Pregó d’inici de la Festa Major
“Flash-back guardiolenc” a càrrec de Martina Soler i Annabel Regales 
Lloc: Pavelló Municipal

22.00 h Cantada d’havaneres
amb el grup Xarxa  
La primera nit de Festa Major no hi poden faltar les havaneres amb aquest acte que ja s’ha 
convertit en tradició. 
Xarxa està format per quatre membres: Faust Villalta (tenor), Josep Lluís Romera (tenor 
2on), Ricard Padró (veu baixa i guitarra) i Víctor Gomez (acordió).
A la mitja part no hi faltarà el rom cremat.

Lloc: Pavelló Municipal

DIVENDRES 2 D’AGOST
21.00 h Corretasques

al carrer de la Creu  
Lloc: La sortida es farà des del Pavelló Municipal acompanyats amb els Tabalers de Xàldiga
Preu del tiquet: 8 € / El tiquet inclou: Beguda + tapa a les tasques instal·lades pel nucli antic
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals
Places limitades fins a 500 unitats. Només es vendran tiquets mitja hora abans de l’acte, si 
no s’han esgotat anticipadament. Durant aquesta mitja hora, es canviaran els tiquets per 
polseres per diferenciar segons l’edat dels participants.
Col·laboren: La Sala, Ca la Maria, Menjars preparats Loli, La Guíxola, Guardiola de la Joventut, 
Geganters i Grallers de SSG, AVV Ca l’Esteve, AVV El Calvet

23.30 h Concert
amb La Banda del Drac i Zàping
i en acabar Dj Ribex i DJ Júnior
La veu del Drac és música per a les oïdes humanes. La seva melodia és un beuratge dolç que 
omple i sedueix, que atrau i empresona. L’escoltareu encisats i quan volgueu reaccionar ja us 
estareu movent al seu ritme, ja sereu part de les seves històries. Tots els indrets que visiten 
veuen caure la llavor de la música, són sembrats de festa, tendresa i disbauxa. Quan la seva 
vida atzarosa i viatgera el retorna al punt de sortida recull amics, amors, humors. Uns éssers 
embruixats són els seus emissaris, els missatgers de la música. Són la Banda del Drac.
Zàping és una banda de versions d’èxits d’ara i sempre, que dóna molta guerra, energia, festa 
i diversió damunt de l'escenari, amb un show de més de dues hores de durada per deixar-nos 
a tots ben distrets! Format per membres de grups com SAPO, De Noche, Marky Ramone, 
Strombers, Roger Mas o E-Bastards, Zàping us ofereix les millors versions de grups com 
Bruno Mars, Ed Sheeran, Lady Gaga, Jason DeRulo, AC/DC, La Raíz, Coldplay, Red Hot Chili 
Peppers, Doctor Prats, Obrint Pas, Ramones, Avicii, Txarango, Katy Perry, The Specials, Daft 
Punk, The Monkees, Els Catarres, Bob Marley, Blur, Meghan Trainor, Metallica, Bombo Botrako, 
Rage Against The Machine, Sopa de Cabra, Barricada, Dragonette, Pink, The White Stripes i 
molts més! Espectacle i entreteniment assegurats!

Lloc: Pavelló Municipal



DIUMENGE 4 D’AGOST
11.30 h  Correaigua i Festa de l’escuma

El recorregut del Correaigua començarà a l’Avinguda de la Generalitat amb Carrer de la Creu, 
i s’anirà fins al pàrquing de l’Ajuntament, on acabarem amb una gran Festa de l’Escuma per 
fer passar la calor.

Lloc: des del carrer de la Creu fins al pàrquing de l’Ajuntament

17.30 a 20.30 h Tobogan aquàtic   
L’atracció més refrescant de l’estiu de 75 metres de baixada lliscant! 

Cal anar amb banyador o pantaló curt. 

Lloc: Carrer Serra d’Or

20.30 h  Concert
amb Muttion
Muttion és un quintet de joves músics format l’any 2018, per tal de compartir i descobrir 
les seves inquietuds musicals vers el món del jazz i els estils que en deriven. És una 
formació creada per explorar i divertir-se tocant, tot fent gaudir al públic amb la seva 
música.

Amb servei de barra d’entrepans freds i calents, i en acabar, cloenda, entrega de premis i 
proclamació del pregoner/a de la Festa Major 2020.

Lloc: Pavelló Municipal
 

DILLUNS 5 D’AGOST
20.00 h  Tast de cerveses

 a càrrec de la Taverna dels Predicadors 
En aquest tast degustarem 6 varietats de cerveses on un professional us donarà les 
explicacions de cadascuna d’elles per poder reconèixer les varietats, els sabors i els matisos. 
Acompanyarem les cerveses amb uns snacks.

Places limitades. Només per a majors d’edat
Inscripcions a l’Ajuntament, al 938358025 o per whatsapp al 682185536
Lloc: Teatre La Sala
Preu: 10€

DIMARTS 6 D’AGOST
12.30 h  Missa solemne

cantada pel Cor Parroquial

Lloc: Església

13.30 h Refrigeri a les Alzines

Lloc: Alzines de l’Església

ALTRES ACTES
Dissabte 27 de juliol

Caminada nocturna

Organitza: Cercle Cultural La Guíxola

Bar de la Festa Major

19.15 h  Baixada d’andròmines  
Modalitat exhibició i modalitat velocitat

Lloc: Carrer de l’Església fins al carrer Serra d’Or
Inscripcions fins el dia 2 d’agost a l’Ajuntament, al 938358025
o per whatsapp al 682185536

20.30 h  Concert
amb l’Orquestra Cimarron
La Cimarron porta més de 5.000 concerts al llarg dels seus 48 anys de vida, mostrant uns 
vertitables espectacles musicals que no deixen indiferent el seu públic.
Poques orquestres del territori conten amb un currículum de galardons com aquesta, no 
només en quantia sinó amb diferents modalitats, i el què és més difícil encara, amb la 
regularitat amb la que se li concedeixen, deixant així constància de la seva rigurositat i el bon 
saber fer a sobre dels escenaris.

Lloc: Pavelló Municipal

21.30 h  Sopar amb rostit de vedella   
“El Rostit” faran una cuita de costellam de vedella a foc lent durant tot el dia, i a l’hora de 
sopar estarà llest per degustar amb sal Maldon i oli d’arbequina. Us en llepareu els dits!
Es tracta de vedella Angus, una vedella productora de carn considerada pels especialistes 
com una de les millors carns que es pot tastar en l’actualitat. La raça Angus és de grandària 
mitjana i originària d’Aberdeen, Escòcia. Es caracteritza per tenir greix intramuscular que fa 
que la carn sigui més gustosa i suau a la boca. Les vedelles solen ser criades en llibertat, en 
pastures grans i extenses i passant després a ser alimentades amb cereals i principalment 
amb blat de moro, per aconseguir una penetració de greix similar a les carns procedents de 
Kobe (Japó). Les característiques principals d’aquesta carn és que destaca pel seu sabor, que 
és molt tendra i sucosa, i que posseeix una bona quantitat de greixos insaturats, amb el que 
té poc colesterol.

Menú: Amanida, Costellam de vedella amb guarnició,  gelat, pa, aigua i vi

Places limitades a 400 unitats
Lloc: Pavelló Municipal
Preu: 12 €

23 h  Ball
amb l’Orquestra Cimarron

Lloc: Pavelló Municipal

 Seguidament, més festa
amb Dj Júnior, Dj Slyme i Dj Ribex

DISSABTE 3 D’AGOST
9.30 h Esmorzar de pagès  

Comencem el dia amb unes bones mongetes amb botifarra 

Lloc: Pavelló municipal
Preu: 3 €
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals

10.00 h Torneig de Futbol    
Lloc: Camp de futbol
Col·labora: Associació La Guardiolenca

10.00 h  Tirada de Bitlles Catalanes
Lloc: Zona esportiva
Organitza: Club de Bitlles catalanes Fusta i Ferro

10.30 h Campionat de ping pong
Lloc: Pavelló Municipal

10.30 a 14 h Trenet de passeig
Tren gratuït que connectarà el Pavelló Municipal amb la Piscina del Calvet, fent parades al Bosc de l’Alegria.

Recorregut: diversos viatges des del Pavelló Municipal cap a la Piscina del Calvet i a l’inversa

11.00 h  Sessió de Taiji-Qigong
Impartida per Antoni Llasera i Cristina Blesa
Porta un aïllant o tovallola i vine amb roba i calçat còmode

Lloc: Bosc de l’Alegria (pots agafar el trenet per venir i tornar)

11 a 14 h  Jornada de portes obertes amb inflables a la Piscina del Calvet    
Hi trobareu jocs inflables a dins la piscina i a la Pista poliesportiva del Calvet

Lloc: Piscina del Calvet

18.00 h  Espectacle familiar de circ
amb Mr Alret, de Moi Jordana   
Premi Zirkólika a la votació del públic 2018.
Mr Alret, comediant, malabarista, manipulador d’objectes, equilibrista i acordionista de 
professió. És un personatge excèntric que té un carrer propi, on es submergirà en el seu 
univers humorístic a través del joc, transportant-nos a un món de màgia, humor i fantasia. 
Espectacle per a tota la família, circ clàssic amb dosis de contemporaneïtat. Senores i 
senyors, nens i nenes, passin i vegin, i sobretot gaudieixin de l’espectacle.

Lloc: Pàrquing de l’Ajuntament

18.45 h  Berenar infantil
Amb coca i xocolata, sucs i fruita fresca

Lloc: Pàrquing de l’Ajuntament
Col·labora: Associació de Gent Gran del Calvet

DIJOUS 1 D’AGOST

21.00 h Sardinada popular   
Lloc: Pavelló Municipal
Preu: 5 €
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals

21.45 h Pregó d’inici de la Festa Major
“Flash-back guardiolenc” a càrrec de Martina Soler i Annabel Regales 
Lloc: Pavelló Municipal

22.00 h Cantada d’havaneres
amb el grup Xarxa  
La primera nit de Festa Major no hi poden faltar les havaneres amb aquest acte que ja s’ha 
convertit en tradició. 
Xarxa està format per quatre membres: Faust Villalta (tenor), Josep Lluís Romera (tenor 
2on), Ricard Padró (veu baixa i guitarra) i Víctor Gomez (acordió).
A la mitja part no hi faltarà el rom cremat.

Lloc: Pavelló Municipal

DIVENDRES 2 D’AGOST
21.00 h Corretasques

al carrer de la Creu  
Lloc: La sortida es farà des del Pavelló Municipal acompanyats amb els Tabalers de Xàldiga
Preu del tiquet: 8 € / El tiquet inclou: Beguda + tapa a les tasques instal·lades pel nucli antic
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals
Places limitades fins a 500 unitats. Només es vendran tiquets mitja hora abans de l’acte, si 
no s’han esgotat anticipadament. Durant aquesta mitja hora, es canviaran els tiquets per 
polseres per diferenciar segons l’edat dels participants.
Col·laboren: La Sala, Ca la Maria, Menjars preparats Loli, La Guíxola, Guardiola de la Joventut, 
Geganters i Grallers de SSG, AVV Ca l’Esteve, AVV El Calvet

23.30 h Concert
amb La Banda del Drac i Zàping
i en acabar Dj Ribex i DJ Júnior
La veu del Drac és música per a les oïdes humanes. La seva melodia és un beuratge dolç que 
omple i sedueix, que atrau i empresona. L’escoltareu encisats i quan volgueu reaccionar ja us 
estareu movent al seu ritme, ja sereu part de les seves històries. Tots els indrets que visiten 
veuen caure la llavor de la música, són sembrats de festa, tendresa i disbauxa. Quan la seva 
vida atzarosa i viatgera el retorna al punt de sortida recull amics, amors, humors. Uns éssers 
embruixats són els seus emissaris, els missatgers de la música. Són la Banda del Drac.
Zàping és una banda de versions d’èxits d’ara i sempre, que dóna molta guerra, energia, festa 
i diversió damunt de l'escenari, amb un show de més de dues hores de durada per deixar-nos 
a tots ben distrets! Format per membres de grups com SAPO, De Noche, Marky Ramone, 
Strombers, Roger Mas o E-Bastards, Zàping us ofereix les millors versions de grups com 
Bruno Mars, Ed Sheeran, Lady Gaga, Jason DeRulo, AC/DC, La Raíz, Coldplay, Red Hot Chili 
Peppers, Doctor Prats, Obrint Pas, Ramones, Avicii, Txarango, Katy Perry, The Specials, Daft 
Punk, The Monkees, Els Catarres, Bob Marley, Blur, Meghan Trainor, Metallica, Bombo Botrako, 
Rage Against The Machine, Sopa de Cabra, Barricada, Dragonette, Pink, The White Stripes i 
molts més! Espectacle i entreteniment assegurats!

Lloc: Pavelló Municipal



DIUMENGE 4 D’AGOST
11.30 h  Correaigua i Festa de l’escuma

El recorregut del Correaigua començarà a l’Avinguda de la Generalitat amb Carrer de la Creu, 
i s’anirà fins al pàrquing de l’Ajuntament, on acabarem amb una gran Festa de l’Escuma per 
fer passar la calor.

Lloc: des del carrer de la Creu fins al pàrquing de l’Ajuntament

17.30 a 20.30 h Tobogan aquàtic   
L’atracció més refrescant de l’estiu de 75 metres de baixada lliscant! 

Cal anar amb banyador o pantaló curt. 

Lloc: Carrer Serra d’Or

20.30 h  Concert
amb Muttion
Muttion és un quintet de joves músics format l’any 2018, per tal de compartir i descobrir 
les seves inquietuds musicals vers el món del jazz i els estils que en deriven. És una 
formació creada per explorar i divertir-se tocant, tot fent gaudir al públic amb la seva 
música.

Amb servei de barra d’entrepans freds i calents, i en acabar, cloenda, entrega de premis i 
proclamació del pregoner/a de la Festa Major 2020.

Lloc: Pavelló Municipal
 

DILLUNS 5 D’AGOST
20.00 h  Tast de cerveses

 a càrrec de la Taverna dels Predicadors 
En aquest tast degustarem 6 varietats de cerveses on un professional us donarà les 
explicacions de cadascuna d’elles per poder reconèixer les varietats, els sabors i els matisos. 
Acompanyarem les cerveses amb uns snacks.

Places limitades. Només per a majors d’edat
Inscripcions a l’Ajuntament, al 938358025 o per whatsapp al 682185536
Lloc: Teatre La Sala
Preu: 10€

DIMARTS 6 D’AGOST
12.30 h  Missa solemne

cantada pel Cor Parroquial

Lloc: Església

13.30 h Refrigeri a les Alzines

Lloc: Alzines de l’Església

ALTRES ACTES
Dissabte 27 de juliol

Caminada nocturna

Organitza: Cercle Cultural La Guíxola

Bar de la Festa Major

19.15 h  Baixada d’andròmines  
Modalitat exhibició i modalitat velocitat

Lloc: Carrer de l’Església fins al carrer Serra d’Or
Inscripcions fins el dia 2 d’agost a l’Ajuntament, al 938358025
o per whatsapp al 682185536

20.30 h  Concert
amb l’Orquestra Cimarron
La Cimarron porta més de 5.000 concerts al llarg dels seus 48 anys de vida, mostrant uns 
vertitables espectacles musicals que no deixen indiferent el seu públic.
Poques orquestres del territori conten amb un currículum de galardons com aquesta, no 
només en quantia sinó amb diferents modalitats, i el què és més difícil encara, amb la 
regularitat amb la que se li concedeixen, deixant així constància de la seva rigurositat i el bon 
saber fer a sobre dels escenaris.

Lloc: Pavelló Municipal

21.30 h  Sopar amb rostit de vedella   
“El Rostit” faran una cuita de costellam de vedella a foc lent durant tot el dia, i a l’hora de 
sopar estarà llest per degustar amb sal Maldon i oli d’arbequina. Us en llepareu els dits!
Es tracta de vedella Angus, una vedella productora de carn considerada pels especialistes 
com una de les millors carns que es pot tastar en l’actualitat. La raça Angus és de grandària 
mitjana i originària d’Aberdeen, Escòcia. Es caracteritza per tenir greix intramuscular que fa 
que la carn sigui més gustosa i suau a la boca. Les vedelles solen ser criades en llibertat, en 
pastures grans i extenses i passant després a ser alimentades amb cereals i principalment 
amb blat de moro, per aconseguir una penetració de greix similar a les carns procedents de 
Kobe (Japó). Les característiques principals d’aquesta carn és que destaca pel seu sabor, que 
és molt tendra i sucosa, i que posseeix una bona quantitat de greixos insaturats, amb el que 
té poc colesterol.

Menú: Amanida, Costellam de vedella amb guarnició,  gelat, pa, aigua i vi

Places limitades a 400 unitats
Lloc: Pavelló Municipal
Preu: 12 €

23 h  Ball
amb l’Orquestra Cimarron

Lloc: Pavelló Municipal

 Seguidament, més festa
amb Dj Júnior, Dj Slyme i Dj Ribex

DISSABTE 3 D’AGOST
9.30 h Esmorzar de pagès  

Comencem el dia amb unes bones mongetes amb botifarra 

Lloc: Pavelló municipal
Preu: 3 €
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals

10.00 h Torneig de Futbol    
Lloc: Camp de futbol
Col·labora: Associació La Guardiolenca

10.00 h  Tirada de Bitlles Catalanes
Lloc: Zona esportiva
Organitza: Club de Bitlles catalanes Fusta i Ferro

10.30 h Campionat de ping pong
Lloc: Pavelló Municipal

10.30 a 14 h Trenet de passeig
Tren gratuït que connectarà el Pavelló Municipal amb la Piscina del Calvet, fent parades al Bosc de l’Alegria.

Recorregut: diversos viatges des del Pavelló Municipal cap a la Piscina del Calvet i a l’inversa

11.00 h  Sessió de Taiji-Qigong
Impartida per Antoni Llasera i Cristina Blesa
Porta un aïllant o tovallola i vine amb roba i calçat còmode

Lloc: Bosc de l’Alegria (pots agafar el trenet per venir i tornar)

11 a 14 h  Jornada de portes obertes amb inflables a la Piscina del Calvet    
Hi trobareu jocs inflables a dins la piscina i a la Pista poliesportiva del Calvet

Lloc: Piscina del Calvet

18.00 h  Espectacle familiar de circ
amb Mr Alret, de Moi Jordana   
Premi Zirkólika a la votació del públic 2018.
Mr Alret, comediant, malabarista, manipulador d’objectes, equilibrista i acordionista de 
professió. És un personatge excèntric que té un carrer propi, on es submergirà en el seu 
univers humorístic a través del joc, transportant-nos a un món de màgia, humor i fantasia. 
Espectacle per a tota la família, circ clàssic amb dosis de contemporaneïtat. Senores i 
senyors, nens i nenes, passin i vegin, i sobretot gaudieixin de l’espectacle.

Lloc: Pàrquing de l’Ajuntament

18.45 h  Berenar infantil
Amb coca i xocolata, sucs i fruita fresca

Lloc: Pàrquing de l’Ajuntament
Col·labora: Associació de Gent Gran del Calvet

DIJOUS 1 D’AGOST

21.00 h Sardinada popular   
Lloc: Pavelló Municipal
Preu: 5 €
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals

21.45 h Pregó d’inici de la Festa Major
“Flash-back guardiolenc” a càrrec de Martina Soler i Annabel Regales 
Lloc: Pavelló Municipal

22.00 h Cantada d’havaneres
amb el grup Xarxa  
La primera nit de Festa Major no hi poden faltar les havaneres amb aquest acte que ja s’ha 
convertit en tradició. 
Xarxa està format per quatre membres: Faust Villalta (tenor), Josep Lluís Romera (tenor 
2on), Ricard Padró (veu baixa i guitarra) i Víctor Gomez (acordió).
A la mitja part no hi faltarà el rom cremat.

Lloc: Pavelló Municipal

DIVENDRES 2 D’AGOST
21.00 h Corretasques

al carrer de la Creu  
Lloc: La sortida es farà des del Pavelló Municipal acompanyats amb els Tabalers de Xàldiga
Preu del tiquet: 8 € / El tiquet inclou: Beguda + tapa a les tasques instal·lades pel nucli antic
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals
Places limitades fins a 500 unitats. Només es vendran tiquets mitja hora abans de l’acte, si 
no s’han esgotat anticipadament. Durant aquesta mitja hora, es canviaran els tiquets per 
polseres per diferenciar segons l’edat dels participants.
Col·laboren: La Sala, Ca la Maria, Menjars preparats Loli, La Guíxola, Guardiola de la Joventut, 
Geganters i Grallers de SSG, AVV Ca l’Esteve, AVV El Calvet

23.30 h Concert
amb La Banda del Drac i Zàping
i en acabar Dj Ribex i DJ Júnior
La veu del Drac és música per a les oïdes humanes. La seva melodia és un beuratge dolç que 
omple i sedueix, que atrau i empresona. L’escoltareu encisats i quan volgueu reaccionar ja us 
estareu movent al seu ritme, ja sereu part de les seves històries. Tots els indrets que visiten 
veuen caure la llavor de la música, són sembrats de festa, tendresa i disbauxa. Quan la seva 
vida atzarosa i viatgera el retorna al punt de sortida recull amics, amors, humors. Uns éssers 
embruixats són els seus emissaris, els missatgers de la música. Són la Banda del Drac.
Zàping és una banda de versions d’èxits d’ara i sempre, que dóna molta guerra, energia, festa 
i diversió damunt de l'escenari, amb un show de més de dues hores de durada per deixar-nos 
a tots ben distrets! Format per membres de grups com SAPO, De Noche, Marky Ramone, 
Strombers, Roger Mas o E-Bastards, Zàping us ofereix les millors versions de grups com 
Bruno Mars, Ed Sheeran, Lady Gaga, Jason DeRulo, AC/DC, La Raíz, Coldplay, Red Hot Chili 
Peppers, Doctor Prats, Obrint Pas, Ramones, Avicii, Txarango, Katy Perry, The Specials, Daft 
Punk, The Monkees, Els Catarres, Bob Marley, Blur, Meghan Trainor, Metallica, Bombo Botrako, 
Rage Against The Machine, Sopa de Cabra, Barricada, Dragonette, Pink, The White Stripes i 
molts més! Espectacle i entreteniment assegurats!

Lloc: Pavelló Municipal

Festes majors 
i espais d’oci



DIUMENGE 4 D’AGOST
11.30 h  Correaigua i Festa de l’escuma

El recorregut del Correaigua començarà a l’Avinguda de la Generalitat amb Carrer de la Creu, 
i s’anirà fins al pàrquing de l’Ajuntament, on acabarem amb una gran Festa de l’Escuma per 
fer passar la calor.

Lloc: des del carrer de la Creu fins al pàrquing de l’Ajuntament

17.30 a 20.30 h Tobogan aquàtic   
L’atracció més refrescant de l’estiu de 75 metres de baixada lliscant! 

Cal anar amb banyador o pantaló curt. 

Lloc: Carrer Serra d’Or

20.30 h  Concert
amb Muttion
Muttion és un quintet de joves músics format l’any 2018, per tal de compartir i descobrir 
les seves inquietuds musicals vers el món del jazz i els estils que en deriven. És una 
formació creada per explorar i divertir-se tocant, tot fent gaudir al públic amb la seva 
música.

Amb servei de barra d’entrepans freds i calents, i en acabar, cloenda, entrega de premis i 
proclamació del pregoner/a de la Festa Major 2020.

Lloc: Pavelló Municipal
 

DILLUNS 5 D’AGOST
20.00 h  Tast de cerveses

 a càrrec de la Taverna dels Predicadors 
En aquest tast degustarem 6 varietats de cerveses on un professional us donarà les 
explicacions de cadascuna d’elles per poder reconèixer les varietats, els sabors i els matisos. 
Acompanyarem les cerveses amb uns snacks.

Places limitades. Només per a majors d’edat
Inscripcions a l’Ajuntament, al 938358025 o per whatsapp al 682185536
Lloc: Teatre La Sala
Preu: 10€

DIMARTS 6 D’AGOST
12.30 h  Missa solemne

cantada pel Cor Parroquial

Lloc: Església

13.30 h Refrigeri a les Alzines

Lloc: Alzines de l’Església

ALTRES ACTES
Dissabte 27 de juliol

Caminada nocturna

Organitza: Cercle Cultural La Guíxola

Bar de la Festa Major

19.15 h  Baixada d’andròmines  
Modalitat exhibició i modalitat velocitat

Lloc: Carrer de l’Església fins al carrer Serra d’Or
Inscripcions fins el dia 2 d’agost a l’Ajuntament, al 938358025
o per whatsapp al 682185536

20.30 h  Concert
amb l’Orquestra Cimarron
La Cimarron porta més de 5.000 concerts al llarg dels seus 48 anys de vida, mostrant uns 
vertitables espectacles musicals que no deixen indiferent el seu públic.
Poques orquestres del territori conten amb un currículum de galardons com aquesta, no 
només en quantia sinó amb diferents modalitats, i el què és més difícil encara, amb la 
regularitat amb la que se li concedeixen, deixant així constància de la seva rigurositat i el bon 
saber fer a sobre dels escenaris.

Lloc: Pavelló Municipal

21.30 h  Sopar amb rostit de vedella   
“El Rostit” faran una cuita de costellam de vedella a foc lent durant tot el dia, i a l’hora de 
sopar estarà llest per degustar amb sal Maldon i oli d’arbequina. Us en llepareu els dits!
Es tracta de vedella Angus, una vedella productora de carn considerada pels especialistes 
com una de les millors carns que es pot tastar en l’actualitat. La raça Angus és de grandària 
mitjana i originària d’Aberdeen, Escòcia. Es caracteritza per tenir greix intramuscular que fa 
que la carn sigui més gustosa i suau a la boca. Les vedelles solen ser criades en llibertat, en 
pastures grans i extenses i passant després a ser alimentades amb cereals i principalment 
amb blat de moro, per aconseguir una penetració de greix similar a les carns procedents de 
Kobe (Japó). Les característiques principals d’aquesta carn és que destaca pel seu sabor, que 
és molt tendra i sucosa, i que posseeix una bona quantitat de greixos insaturats, amb el que 
té poc colesterol.

Menú: Amanida, Costellam de vedella amb guarnició,  gelat, pa, aigua i vi

Places limitades a 400 unitats
Lloc: Pavelló Municipal
Preu: 12 €

23 h  Ball
amb l’Orquestra Cimarron

Lloc: Pavelló Municipal

 Seguidament, més festa
amb Dj Júnior, Dj Slyme i Dj Ribex

DISSABTE 3 D’AGOST
9.30 h Esmorzar de pagès  

Comencem el dia amb unes bones mongetes amb botifarra 

Lloc: Pavelló municipal
Preu: 3 €
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals

10.00 h Torneig de Futbol    
Lloc: Camp de futbol
Col·labora: Associació La Guardiolenca

10.00 h  Tirada de Bitlles Catalanes
Lloc: Zona esportiva
Organitza: Club de Bitlles catalanes Fusta i Ferro

10.30 h Campionat de ping pong
Lloc: Pavelló Municipal

10.30 a 14 h Trenet de passeig
Tren gratuït que connectarà el Pavelló Municipal amb la Piscina del Calvet, fent parades al Bosc de l’Alegria.

Recorregut: diversos viatges des del Pavelló Municipal cap a la Piscina del Calvet i a l’inversa

11.00 h  Sessió de Taiji-Qigong
Impartida per Antoni Llasera i Cristina Blesa
Porta un aïllant o tovallola i vine amb roba i calçat còmode

Lloc: Bosc de l’Alegria (pots agafar el trenet per venir i tornar)

11 a 14 h  Jornada de portes obertes amb inflables a la Piscina del Calvet    
Hi trobareu jocs inflables a dins la piscina i a la Pista poliesportiva del Calvet

Lloc: Piscina del Calvet

18.00 h  Espectacle familiar de circ
amb Mr Alret, de Moi Jordana   
Premi Zirkólika a la votació del públic 2018.
Mr Alret, comediant, malabarista, manipulador d’objectes, equilibrista i acordionista de 
professió. És un personatge excèntric que té un carrer propi, on es submergirà en el seu 
univers humorístic a través del joc, transportant-nos a un món de màgia, humor i fantasia. 
Espectacle per a tota la família, circ clàssic amb dosis de contemporaneïtat. Senores i 
senyors, nens i nenes, passin i vegin, i sobretot gaudieixin de l’espectacle.

Lloc: Pàrquing de l’Ajuntament

18.45 h  Berenar infantil
Amb coca i xocolata, sucs i fruita fresca

Lloc: Pàrquing de l’Ajuntament
Col·labora: Associació de Gent Gran del Calvet

DIJOUS 1 D’AGOST

21.00 h Sardinada popular   
Lloc: Pavelló Municipal
Preu: 5 €
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals

21.45 h Pregó d’inici de la Festa Major
“Flash-back guardiolenc” a càrrec de Martina Soler i Annabel Regales 
Lloc: Pavelló Municipal

22.00 h Cantada d’havaneres
amb el grup Xarxa  
La primera nit de Festa Major no hi poden faltar les havaneres amb aquest acte que ja s’ha 
convertit en tradició. 
Xarxa està format per quatre membres: Faust Villalta (tenor), Josep Lluís Romera (tenor 
2on), Ricard Padró (veu baixa i guitarra) i Víctor Gomez (acordió).
A la mitja part no hi faltarà el rom cremat.

Lloc: Pavelló Municipal

DIVENDRES 2 D’AGOST
21.00 h Corretasques

al carrer de la Creu  
Lloc: La sortida es farà des del Pavelló Municipal acompanyats amb els Tabalers de Xàldiga
Preu del tiquet: 8 € / El tiquet inclou: Beguda + tapa a les tasques instal·lades pel nucli antic
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals
Places limitades fins a 500 unitats. Només es vendran tiquets mitja hora abans de l’acte, si 
no s’han esgotat anticipadament. Durant aquesta mitja hora, es canviaran els tiquets per 
polseres per diferenciar segons l’edat dels participants.
Col·laboren: La Sala, Ca la Maria, Menjars preparats Loli, La Guíxola, Guardiola de la Joventut, 
Geganters i Grallers de SSG, AVV Ca l’Esteve, AVV El Calvet

23.30 h Concert
amb La Banda del Drac i Zàping
i en acabar Dj Ribex i DJ Júnior
La veu del Drac és música per a les oïdes humanes. La seva melodia és un beuratge dolç que 
omple i sedueix, que atrau i empresona. L’escoltareu encisats i quan volgueu reaccionar ja us 
estareu movent al seu ritme, ja sereu part de les seves històries. Tots els indrets que visiten 
veuen caure la llavor de la música, són sembrats de festa, tendresa i disbauxa. Quan la seva 
vida atzarosa i viatgera el retorna al punt de sortida recull amics, amors, humors. Uns éssers 
embruixats són els seus emissaris, els missatgers de la música. Són la Banda del Drac.
Zàping és una banda de versions d’èxits d’ara i sempre, que dóna molta guerra, energia, festa 
i diversió damunt de l'escenari, amb un show de més de dues hores de durada per deixar-nos 
a tots ben distrets! Format per membres de grups com SAPO, De Noche, Marky Ramone, 
Strombers, Roger Mas o E-Bastards, Zàping us ofereix les millors versions de grups com 
Bruno Mars, Ed Sheeran, Lady Gaga, Jason DeRulo, AC/DC, La Raíz, Coldplay, Red Hot Chili 
Peppers, Doctor Prats, Obrint Pas, Ramones, Avicii, Txarango, Katy Perry, The Specials, Daft 
Punk, The Monkees, Els Catarres, Bob Marley, Blur, Meghan Trainor, Metallica, Bombo Botrako, 
Rage Against The Machine, Sopa de Cabra, Barricada, Dragonette, Pink, The White Stripes i 
molts més! Espectacle i entreteniment assegurats!

Lloc: Pavelló Municipal



DIUMENGE 4 D’AGOST
11.30 h  Correaigua i Festa de l’escuma

El recorregut del Correaigua començarà a l’Avinguda de la Generalitat amb Carrer de la Creu, 
i s’anirà fins al pàrquing de l’Ajuntament, on acabarem amb una gran Festa de l’Escuma per 
fer passar la calor.

Lloc: des del carrer de la Creu fins al pàrquing de l’Ajuntament

17.30 a 20.30 h Tobogan aquàtic   
L’atracció més refrescant de l’estiu de 75 metres de baixada lliscant! 

Cal anar amb banyador o pantaló curt. 

Lloc: Carrer Serra d’Or

20.30 h  Concert
amb Muttion
Muttion és un quintet de joves músics format l’any 2018, per tal de compartir i descobrir 
les seves inquietuds musicals vers el món del jazz i els estils que en deriven. És una 
formació creada per explorar i divertir-se tocant, tot fent gaudir al públic amb la seva 
música.

Amb servei de barra d’entrepans freds i calents, i en acabar, cloenda, entrega de premis i 
proclamació del pregoner/a de la Festa Major 2020.

Lloc: Pavelló Municipal
 

DILLUNS 5 D’AGOST
20.00 h  Tast de cerveses

 a càrrec de la Taverna dels Predicadors 
En aquest tast degustarem 6 varietats de cerveses on un professional us donarà les 
explicacions de cadascuna d’elles per poder reconèixer les varietats, els sabors i els matisos. 
Acompanyarem les cerveses amb uns snacks.

Places limitades. Només per a majors d’edat
Inscripcions a l’Ajuntament, al 938358025 o per whatsapp al 682185536
Lloc: Teatre La Sala
Preu: 10€

DIMARTS 6 D’AGOST
12.30 h  Missa solemne

cantada pel Cor Parroquial

Lloc: Església

13.30 h Refrigeri a les Alzines

Lloc: Alzines de l’Església

ALTRES ACTES
Dissabte 27 de juliol

Caminada nocturna

Organitza: Cercle Cultural La Guíxola

Bar de la Festa Major

19.15 h  Baixada d’andròmines  
Modalitat exhibició i modalitat velocitat

Lloc: Carrer de l’Església fins al carrer Serra d’Or
Inscripcions fins el dia 2 d’agost a l’Ajuntament, al 938358025
o per whatsapp al 682185536

20.30 h  Concert
amb l’Orquestra Cimarron
La Cimarron porta més de 5.000 concerts al llarg dels seus 48 anys de vida, mostrant uns 
vertitables espectacles musicals que no deixen indiferent el seu públic.
Poques orquestres del territori conten amb un currículum de galardons com aquesta, no 
només en quantia sinó amb diferents modalitats, i el què és més difícil encara, amb la 
regularitat amb la que se li concedeixen, deixant així constància de la seva rigurositat i el bon 
saber fer a sobre dels escenaris.

Lloc: Pavelló Municipal

21.30 h  Sopar amb rostit de vedella   
“El Rostit” faran una cuita de costellam de vedella a foc lent durant tot el dia, i a l’hora de 
sopar estarà llest per degustar amb sal Maldon i oli d’arbequina. Us en llepareu els dits!
Es tracta de vedella Angus, una vedella productora de carn considerada pels especialistes 
com una de les millors carns que es pot tastar en l’actualitat. La raça Angus és de grandària 
mitjana i originària d’Aberdeen, Escòcia. Es caracteritza per tenir greix intramuscular que fa 
que la carn sigui més gustosa i suau a la boca. Les vedelles solen ser criades en llibertat, en 
pastures grans i extenses i passant després a ser alimentades amb cereals i principalment 
amb blat de moro, per aconseguir una penetració de greix similar a les carns procedents de 
Kobe (Japó). Les característiques principals d’aquesta carn és que destaca pel seu sabor, que 
és molt tendra i sucosa, i que posseeix una bona quantitat de greixos insaturats, amb el que 
té poc colesterol.

Menú: Amanida, Costellam de vedella amb guarnició,  gelat, pa, aigua i vi

Places limitades a 400 unitats
Lloc: Pavelló Municipal
Preu: 12 €

23 h  Ball
amb l’Orquestra Cimarron

Lloc: Pavelló Municipal

 Seguidament, més festa
amb Dj Júnior, Dj Slyme i Dj Ribex

DISSABTE 3 D’AGOST
9.30 h Esmorzar de pagès  

Comencem el dia amb unes bones mongetes amb botifarra 

Lloc: Pavelló municipal
Preu: 3 €
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals

10.00 h Torneig de Futbol    
Lloc: Camp de futbol
Col·labora: Associació La Guardiolenca

10.00 h  Tirada de Bitlles Catalanes
Lloc: Zona esportiva
Organitza: Club de Bitlles catalanes Fusta i Ferro

10.30 h Campionat de ping pong
Lloc: Pavelló Municipal

10.30 a 14 h Trenet de passeig
Tren gratuït que connectarà el Pavelló Municipal amb la Piscina del Calvet, fent parades al Bosc de l’Alegria.

Recorregut: diversos viatges des del Pavelló Municipal cap a la Piscina del Calvet i a l’inversa

11.00 h  Sessió de Taiji-Qigong
Impartida per Antoni Llasera i Cristina Blesa
Porta un aïllant o tovallola i vine amb roba i calçat còmode

Lloc: Bosc de l’Alegria (pots agafar el trenet per venir i tornar)

11 a 14 h  Jornada de portes obertes amb inflables a la Piscina del Calvet    
Hi trobareu jocs inflables a dins la piscina i a la Pista poliesportiva del Calvet

Lloc: Piscina del Calvet

18.00 h  Espectacle familiar de circ
amb Mr Alret, de Moi Jordana   
Premi Zirkólika a la votació del públic 2018.
Mr Alret, comediant, malabarista, manipulador d’objectes, equilibrista i acordionista de 
professió. És un personatge excèntric que té un carrer propi, on es submergirà en el seu 
univers humorístic a través del joc, transportant-nos a un món de màgia, humor i fantasia. 
Espectacle per a tota la família, circ clàssic amb dosis de contemporaneïtat. Senores i 
senyors, nens i nenes, passin i vegin, i sobretot gaudieixin de l’espectacle.

Lloc: Pàrquing de l’Ajuntament

18.45 h  Berenar infantil
Amb coca i xocolata, sucs i fruita fresca

Lloc: Pàrquing de l’Ajuntament
Col·labora: Associació de Gent Gran del Calvet

DIJOUS 1 D’AGOST

21.00 h Sardinada popular   
Lloc: Pavelló Municipal
Preu: 5 €
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals

21.45 h Pregó d’inici de la Festa Major
“Flash-back guardiolenc” a càrrec de Martina Soler i Annabel Regales 
Lloc: Pavelló Municipal

22.00 h Cantada d’havaneres
amb el grup Xarxa  
La primera nit de Festa Major no hi poden faltar les havaneres amb aquest acte que ja s’ha 
convertit en tradició. 
Xarxa està format per quatre membres: Faust Villalta (tenor), Josep Lluís Romera (tenor 
2on), Ricard Padró (veu baixa i guitarra) i Víctor Gomez (acordió).
A la mitja part no hi faltarà el rom cremat.

Lloc: Pavelló Municipal

DIVENDRES 2 D’AGOST
21.00 h Corretasques

al carrer de la Creu  
Lloc: La sortida es farà des del Pavelló Municipal acompanyats amb els Tabalers de Xàldiga
Preu del tiquet: 8 € / El tiquet inclou: Beguda + tapa a les tasques instal·lades pel nucli antic
Venda anticipada: Ajuntament i comerços locals
Places limitades fins a 500 unitats. Només es vendran tiquets mitja hora abans de l’acte, si 
no s’han esgotat anticipadament. Durant aquesta mitja hora, es canviaran els tiquets per 
polseres per diferenciar segons l’edat dels participants.
Col·laboren: La Sala, Ca la Maria, Menjars preparats Loli, La Guíxola, Guardiola de la Joventut, 
Geganters i Grallers de SSG, AVV Ca l’Esteve, AVV El Calvet

23.30 h Concert
amb La Banda del Drac i Zàping
i en acabar Dj Ribex i DJ Júnior
La veu del Drac és música per a les oïdes humanes. La seva melodia és un beuratge dolç que 
omple i sedueix, que atrau i empresona. L’escoltareu encisats i quan volgueu reaccionar ja us 
estareu movent al seu ritme, ja sereu part de les seves històries. Tots els indrets que visiten 
veuen caure la llavor de la música, són sembrats de festa, tendresa i disbauxa. Quan la seva 
vida atzarosa i viatgera el retorna al punt de sortida recull amics, amors, humors. Uns éssers 
embruixats són els seus emissaris, els missatgers de la música. Són la Banda del Drac.
Zàping és una banda de versions d’èxits d’ara i sempre, que dóna molta guerra, energia, festa 
i diversió damunt de l'escenari, amb un show de més de dues hores de durada per deixar-nos 
a tots ben distrets! Format per membres de grups com SAPO, De Noche, Marky Ramone, 
Strombers, Roger Mas o E-Bastards, Zàping us ofereix les millors versions de grups com 
Bruno Mars, Ed Sheeran, Lady Gaga, Jason DeRulo, AC/DC, La Raíz, Coldplay, Red Hot Chili 
Peppers, Doctor Prats, Obrint Pas, Ramones, Avicii, Txarango, Katy Perry, The Specials, Daft 
Punk, The Monkees, Els Catarres, Bob Marley, Blur, Meghan Trainor, Metallica, Bombo Botrako, 
Rage Against The Machine, Sopa de Cabra, Barricada, Dragonette, Pink, The White Stripes i 
molts més! Espectacle i entreteniment assegurats!

Lloc: Pavelló Municipal

ABONAMENT = 23€

Sardinada: 5€

Correstasques: 8€

Esmorzar de pagès: 3€

Sopar de brasa: 12€

= 28€x

Preus
VENDA DE  TIQUETS ANTICIPATS, O AL MATEIX MOMENT (fins a exhaurir existències)

Compra l’abonament de les festes.

Estalvies i et regalem
un barret de palla!

Els abonaments
només es vendran

de forma anticipada,
i a l’Ajuntament.

Concurs
Instagram
2018

Fotografia guanyadora
del concurs Instagram
de l’any passat

Autor:
Aleix Closas @peska324

Horaris
Dijous 20h a 24h
Divendres 20h a 6h
Dissabte 9.30h a 14h i 17.30h a 6h
Diumenge 11h a 13.30h i 20h a 22.30h

Mini servei de bar
C. Serra d’Or
Diumenge 17.30h a 20.30h
durant el Tobogan aquàtic
Només begudes fredes

Venda tíquets sopars*
De dijous a dissabte
a partir de les 20h
* Si no s’han exhaurit
   anticipadament

ATENCIÓ! El retorn de gots només es podrà fer durant el diumenge en horari de la barra del pavelló



PLANXA I PINTURA
D’AUTOMÒBILS

Pol. Ind. Salelles, 2
C. Josep Uró, 31

08250 Sant Salvador de Guardiola
Tel. 93 835 50 10

Excavacions & forestals, reformes i construccions

C/ Urgell, 35 · Tel. 97 872 99 97
08241 Manresa

cesarcolony@hotmail.com
pilarcolony@gmail.com

AGRÍCOLA COMARCAL
DEL BAGES, S.COOP. C. LTDA.

TOT PER L’AGRICULTURA

Jorbetes, 16-18 - 08241 MANRESA
Tel. i Fax 93 872 03 08

agricolabages@yahoo.es

T 93 835 26 00
Jaume Cortés Espona

Carrer Sant Marc, 19
Sant Salvador de Guardiola. El Calvet
jcortes001@cofb.net

Farmàcia
Sant Salvador
Homeopatia
Plantes Medicinals
Dietètica
Ortopèdia
Dermofarmàcia
Fòrmules

PATCHWORK 100% FET A MÀ
Glòria Grau

Pl. Anselm Clavé, 2 - 08241 Manresa
gloriagrauoliva@gmail.com - T. 646 197 558

Horari:
Matí de 9h a 13.30h

Tarda de 16.30h a 20h

Telèfon: 93 835 43 92
Carrer de Dalt, 1

Sant Salvador de Guardiola

CENTRE DE DIA

LA MASIA
• • •

Carrer Marganell, s/n.
08253 Sant Salvador de Guardiola

Tel.  93 835 40 00

C/ de la Creu, 8
Sant Salvador de Guardiola

Tel. 93 835 87 43

Entrepans
freds i calents

Varietat de tapes
Pizzes

Horaris especials Festa Major
Dimarts 30:

7 a 13h
Dimecres 31:

7 a 13h i 16 a 20h
Dijous 1:
16 a 20h

Divendres 2:
16 a 20h

Dissabte 3:
16 a 21h

Diumenge 4:
8 a 14h

Dilluns 5:
16 a 20h

Espai polivalent

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
T. 609 31 85 56

SANTI@AILLAMENTSMONTFORT.COM

MONTFORT
AÏLLAMENTS DE POLIURETÀ

POLIUREA
PINTURES INDUSTRIALS



Carpintería
de aluminio

Puertas
y automatismos

El Calvet
C/ Montserrat

08253 Sant Salvador de Guardiola
puertascalvet@hotmail.com

Tel. 636 461 554 - Tel/Fax 938 354 396

• Estructures metàl·liques
• Automatismes
• Portes
• Tanques
• Escales
• Inoxidable
• Tot tipus de peces a mida
• Muntatge de portes i �nestres d’alumini

C/ de Dalt, 40-42 - Tel. 93 835 81 83
08253 Sant Salvador de Guardiola

Segueix-nos a Instagram #tallersellarescots

SUPERMERCAT JUANI
Qualitat i Bon Preu

EL CALVET

Pau Casals lletra H
T.  93 835 31 60

FERNANDO: 649 99 80 02
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

L & R
LOPEZ & RUIBAL

EXCAVACIONS
I TRANSPORTS

Rubio
distribuciones

Gestión de Distribuciones Rubio, S.L.
Pol. Ind. Salelles, 1 - Ctra. C-37 Km 90

08253 Sant Salvador de Guardiola (BCN)
Tel. 938 358 029 - Fax 938 355 014

info@rubiogestio.cat

Jardineria
Cristóbal López

Construcción y mantenimiento
de jardines, riego automático,

poda, limpieza de jardines.

Pge. Amadeu Vives, 12 - MANRESA
Tel. 620 70 76 93

Ctra. C-37, Km 86,7
Sant Salvador de Guardiola

Tel. 93 835 85 01
Fax 93 835 85 61

PERSIANAS
BAGES
de Didac Pérez

Fusteria d’alumini, tendalls.
Fabricació, muntatge i reparació

de persianes enrotllables

Tres Roures, 10 - Tel. i Fax 93 872 17 85
08242 Manresa

Narcís Monturiol, 6 - Pol. Ind. Salelles II
08253 Sant Salvador de Guardiola
Tel. 93 835 59 11 - Fax 93 835 50 54

www.utilmatgonbel.com
ot@utilmatgonbel.com

Tels. 93 835 43 53 
679 77 23 33
edgleyhouseampercos@hotmail.com
Pol. Ind. Salelles II - C/ Marconi, 6 - Sant Salvador de Guardiola

Ambientadores:
Aceites esenciales, mikados, coche, casa, etc.
Perfumería:
Gran surtido en perfumes y presentaciones
Cosmética decorativa:
Lacas de uñas, sombras de ojos, maquillaje, etc.
Quitaesmaltes:
Con acetona, sIn acetona, desidrante de uñas, etc.
PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTOS

Edgley House
Ampercos

ESTACIÓ SERVEI SALELLES
Tel. 93 835 42 10 · gemmasalelles@gmail.com



www.cafesdelbages.com

SEGURETAT · NETEJA · AUX. SERVEIS

La Bisbal, 37 baixos
08041 Barcelona
T. 934 354 242
M. 934 462 246

alfham@alfham.es
www.alfham.es

ALFHAM

Sant Marc, 57
Tel. 93 835 83 11

08253 Sant Salvador
de Guardiola

Manresa

MAQUINÀRIA LLIRÓ
C/JOAN XXIII, 8-10   MANRESA   Tel. 93 873 14 40

MOTOSERRES - DESBROSSADORES - MOTOAIXADES - GENERADORS
MOTOBOMBES - BIOTRITURADORES - TALLAGESPES - EINES

VENDA - LLOGUER - RECANVIS - SERVEI TÈCNIC

www.maquinarialliro.cat
Aparcament al mateix local

TREBALLS DE FUSTERIA
PARQUETS
CUINES
PORTES
ARMARIS
SOSTRES
ESCALES
FUSTERIA
EXTERIOR:
Tarimes,
Pèrgoles,
Mobiliari, ...

C. Guardiola, 3 · Urb. El Calvet
08253 Sant Salvador de Guardiola
Tel. 626 55 37 34
fustercamprubi@gmail.com
www.facebook.com/fustercamprubi

REPARACIÓ GENERAL
DE L’AUTOMÒBIL

C/ de Dalt, 25
08253 Sant Salvador de Guardiola

Tel./Fax 93 835 85 19

Tel. 93 835 80 78
Mòbil i Whatsapp 609 66 75 94

info@set-rengs.com
www.set-rengs.cat

Anglès
Francès
Alemany
Reforç

Carrer de la Creu, 3-5
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Tels. 93 835 43 80 · 629 347 342
laulasantsalvador@hotmail.com

www.facebook.com/laula.salvador

Planxisteria Industrial - Curvatura de tubs
Estampacions - Soldadura - Muntatge

Pol. Ind Salelles II - C/ Edison, s/n, parcel·la 2
Tel. 93 835 28 11 - Fax 93 835 30 47

e-mail: tallerscalvo@gmail.com
08253 Sant Salvador de Guardiola

Pol. Ind. Bufalvent
C/ Ramon Farguell, 38B nau 19

08243 Manresa
info@productesqmr.com

www.productesqmr.com

SELBA SOLUTIONS S.L.U.
C/ Josep Uró, 1 · Pol. Ind. Salelles II
08253 Sant Salvador de Guardiola

BARCELONA
Tel. +34 938 744 840

www.selba.es

j2servid@f2servid.com
www.j2servid.com

f2servid@f2servid.com
www.f2servid.com

Narcís Monturiol, 25 - P.I. Salelles II - Tel. 902 333 902
08253 St. Salvador de Guardiola

VENDA DE PA I QUEVIURES

C/ Igualada, 2
St. Salvador de Guardiola

T. 93 835 83 54

Bona Festa Major!!

CARRETERA NII. Km 562
08719 CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 - 93 808 41 62
www.nourbisol.com



Concursos
L’ÚNIC IMPOSSIBLE ÉS ALLÒ QUE NO INTENTES

Ha arribat l’hora d’intentar allò que sempre has pensat
que era impossible: guanyar un concurs! 
T’oferim dues oportunitats…

CONCURS D’INSTAGRAM
DE LA FESTA MAJOR 2019

1. Fes fotografies de la Festa Major de Sant Salvador

2. Penja-les a Instagram amb el hastag #Guardiolamola

3. Guanya un lot de productes i dues entrades pels espectacles de La Sala 

4. I l’impossible s’haurà fet realitat!
    L’any vinent la teva fotografia apareixerà
    al programa de la Festa Major!

CONCURS PER FER EL PREGÓ
DE LA FESTA MAJOR 2020

1. En solitari o amb acompanyament, presenta’t per ser pregoner
    o pregonera de la Festa Major 2020

2. Pensa en la idea, fes la proposta, digues quin estil de pregó faries,
    si tens clars els continguts o si hi hauria posada en escena

3. Respon el test imprescindible perquè sapiguem si esteu preparats

4. Guanya i l’impossible s’haurà fet realitat!
    L’any vinent faràs el pregó de benvinguda de la Festa Major!

És molt important consultar atentament
i respectar les bases dels concursos per a poder-hi participar.
Les trobareu a les xarxes socials i a la web de l’Ajuntament,
i se’n farà la difusió oportuna durant els propers dies.

T’HI APUNTES?



Dídac Ruiz Bacardit

Demana’ns pressupost sense comprimis!

Assegurances Auto, Llar, Vida, Generals

Gestoria / Assessoria tràmits

Immobiliària Compra-Venda-Lloguer

Energia tarifes econòmiques

Bona Festa Major!
C/ Diputació, 49 • 08260 Súria • Tel. 93 869 46 77 •       693 820 599 • didac@cairat7.com




