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GAUDEIX
DE LA FESTA!

Si dic sí, triem on;
Si dic no, bona nit!
#FestesSenseSexisme

PER UNA FESTA MAJOR
LLIURE D’ACTITUDS

SEXISTES



Ara fa un any, la pandèmia ens va capgirar la 
manera de celebrar la nostra estimada Festa Major 
de Sant Abdó i Sant Senén. Hem resistit, ens hem 
readaptat, i malgrat les limitacions de moviments, 
amb esforç i dedicació, torna la festa major i els 
actes tradicionals.

Aquest programa d’actes pensat per a totes, i amb 
nous formats per garantir la seguretat i evitar 
contagis, convida a compartir estones amb la 
gent que estimes, de refermar els lligams entre 
les persones, a retrobar-nos. Però així i tot, encara 
ens queda l’últim esforç per tornar, de seguida que 
sigui possible, a la normalitat. 

Bona festa major 2021!

GAUDIM DE LA NOSTRA FESTA!
Oriol Calabuig Navarro

Regidor de Cultura, 
Comunicació i Participació 

ciutadana de l’Ajuntament 
d’Almoster

Benvolgudes veïnes, benvolguts veïns,

Tots som plenament conscients de la situació 
que hem viscut el darrer any i mig, amb una crisi 
sanitària d’abast mundial que ha fet canviar els 
nostres hàbits, però que ja aquests dies podem 
veure brots de normalitat.

És en aquest context que tornem a presentar-vos 
el programa de la nostra Festa Major, un programa 
fet perquè gaudim socialment del nostre poble, 
perquè ens tornem a veure les cares, i que els 
somriures tornin a formar part de les nostres 
expressions de felicitat.

A gaudir de la nostra de la nostra Festa Major 2021!

BONA FESTA MAJOR!
Àngel Xifré Arroyo

Alcalde d’Almoster



ACTES PREVIS
DISSABTE 10
20.30h, a la Parada de l’Envelat, 
SOPAR DE LES ÀGATES a la 
fresca i amb música en viu amb el 
grup El Último Vinilo.
Preu: sòcies gratuït, no sòcies 
18€. Organitzat per les Dones de 
Sta. Àgata.

DIUMENGE 11
11.00h, a la Piscina Municipal, 
participa al MULLA’T PER 
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE. 
Informa’t al web www.fem.es. 

FESTA MAJOR 
DISSABTE 24
19.00 h, des del Campanar, REPIC 
DE CAMPANES amb el so de la 
Festa Major.

19.00 h, a la plaça de l’Ajuntament, 
BALLADES DE FESTA MAJOR del 
seguici amb l’acompanyament 
musical dels Vitxets.

20.00 h, al Saló de Plens de 
l’Ajuntament, ENTREGA DEL 
COET DE FESTES a la Paquita 
Pàmies i Ramon Sotorra per la 
seva implicació en el món de la 
cultura i les festes majors.

Tot seguit, al Saló de Plens de 
l’Ajuntament PREGÓ DE FESTA 
MAJOR a càrrec de Josep Eugeni 
Just Sugrañes,  musterenc i 
Jutge de Pau d’Almoster des del 
2007 fins al 2021.

A continuació, el pregoner farà la 
crida a la festa, amb l’encesa del 
Coet de Festes per donar pas a les 
primeres ballades de Festa Major, 
amb el Ball de Diables, el Sokarrat, 
els nans, Era i Abdó, la Canaleta i 
els gegants, Àgata i Miquel, amb 
l’acompanyament musical del 
grup els Vitxets.



22.00 h, a la Parada de l’Envelat 
CARNADA POPULAR, per 
començar la festa major amb 
la panxa ben plena. Pa amb 
tomàquet i oli, un pam de 
llonganissa i un tall de panxeta, vi 
i aigua. Preu: 6€. Organitzat per la 
Colla Gegantera d’Almoster.

23.30 h, a la Parada de l’Envelat 
BALL amb cançons populars i de 
taverna amb el grup Julivert. El 
grup format per músics del Baix 
Gaià ens presenta el seu repertori 
amb cançons populars en català, 
castellà, occità, italià i euskera, 
versions de Sisa, Llach, els 
Catarres, la Trinca, etc.

DIUMENGE 25
10.00h, des del Campanar, REPIC 
DE CAMPANES a càrrec dels 
campaners. El so de la festa 
major de les campanes anunciarà 
que és hora de despertar-se, que 
la festa ja ha començat.

10.30h, a la plaça Josep Rosselló, 
30a BAIXADA D’ARTEFACTES 
pel carrer del centre. Es faran 
cinc baixades pel recorregut 
tradicional. Al final de cada 
baixada els vehicles llançadora 
remolcaran els artefactes a l’inici 
del recorregut. Els artefactes 
hauran de ser validats per poder 
participar.



12.30h, a la Parada de l’Envelat, 
CONCURS D’ARROSSOS on els 
grups participants portaran els 
productes i estris necessaris per 
a l’elaboració i degustació del seu 
arròs, així com begudes, postres, 
coberts, plats, estovalles i tot 
el necessari per deixar la panxa 
ben plena. L’Ajuntament posarà a 
disposició de cada grup, taules i 
cadires.  

20.00h, a la plaça de l’Ajuntament, 
Naguis & Bobas, espectacle de 
CIRC amb música en directe. Són 
uns personatges molt divertits, un 
més gamberro i l’altre encarregat 
de posar ordre. L’objectiu és 
simple: fer un concert... i el fan, 
però en el camí toparan amb 
tota mena d’acrobàcies, màgia i, 
sobretot, molt d’humor. 

DILLUNS 26
9.00h, a la Parada de l’Envelat, 
TALLER DE PLANTES Fem un 
Kokedama. Preu: sòcies gratuït, 
no sòcies 15€. Organitzat per les 
Dones de Sta. Àgata.

17.00h, a la Parada de l’Envelat, 
GIMCANA INFANTIL per a nens 
i nenes d’entre 4 i 14 anys amb 
l’objectiu de divertir-se i passar 
una boa tarda. Organitzat per 
l’associació Germina.

21.00h, al Teatre Municipal, 
MÀGIA amb Roger Belso i el 
seu espectacle Màgia en temps 
de Covid. Un show de màgia 
relacionat amb la tecnologia 
que ens envolta que no deixarà 
indiferent ningú.



DIMARTS 27
A partir de les 17.00h, al carrer 
Joan Bertran, tarda refrescant 
amb el SUPERTOBOGAN 
AQUÀTIC. L’inflable més divertit 
del moment per gaudir sol, en 
família o amb els amics.

21.00h, al Teatre Municipal, 
representació de l’obra teatral, 
LA INTERVENCIÓ. Un grup 
d’amics i familiars del Sereno 
es reuneixen al menjador de 
casa seva amb la intenció de 
practicar-li una intervenció. 
Mentre esperen que el Sereno 
arribi a casa no tardaran a sortir 
els draps bruts de cadascú fins al 
punt que l’espectador es pregunti 
qui necessita realment una 
intervenció.

DIMECRES 28
17.00h, a la plaça Josep Rosselló, 
ROCÒDROM I TIROLINA. Una 
activitat d’aventura per als més 
intrèpids. 

22.00h, a la Parada de l’Envelat, 
CINEMA A LA FRESCA amb Mulán 
(2020). Narra la història d’una 
intrèpida jove ho que ho arrisca tot 
per amor a la seva família i al seu 
país fins a convertir-se en una de 
les majors guerreres.



DIJOUS 29
17.00 h, a la Parada de l’Envelat, 
De la idea de barrejar les tres R 
del reciclatge (Reduir, Reciclar i 
Reutilitzar) i el món del joc neix: 
ANDRÒMIES, 35 jocs d’habilitat, 
psicomotrius i d’enginy que 
faran gaudir a tota la família de 
l’experiència.

21.00 h, a la plaça del Teatre, 
HAVANERES amb Olla Barrejada, 
el grup d’havaneres en actiu 
més antic de la demarcació de 
Tarragona, nascut a La Secuita 
l’any 1983 de la mà del Sr. Joaquim 
Celma. La primera actuació va 
tenir lloc l’any següent amb motiu 
de La Festa de la Comarca. A la 
mitja part se servirà ron cremat 
pels assistents.

DIVENDRES 30
18.30 h, a l’església, inici de la 
MISSA en honor a Sant Abdó i 
Sant Senén.

18.30 h, a la plaça de l’Era, 
ESPECTACLE de circ amb el 
Duo Laos. Ser l’Ovella Negra de 
la família no combrega amb el 
que s’estableix dins del sistema 
familiar. Ser diferent pot ser 
complicat i no sempre serà ben 
entès. 

20.30 h, a la Parada de l’Envelat, 
TAST de montaditos sota els 
arbres de la plaça. Organitzat per 
les Dones de Sta. Àgata.

23.30 h, a la Parada de l’Envelat, 
CONCERT JOVE  amb Miquel del 
Roig. Popurri de temes propis, 
tonades conegudes i lletres 
esmolades i sense floritures.



DISSABTE 31
18.30 h, a la plaça de l’Era, 
ESPECTACLE d’actors, titelles i 
màscares per gaudir en família. 
El Llop ferotge ha estat caçat. 
Després d’haver-se menjat la 
caputxeta, l’àvia, sis cabretes 
i gairebé tres porquets, ha 
d’enfrontar-se a un judici popular, 
en el qual declararan les mares 
d’aquests personatges. Quin serà 
el veredicte?

21.30 h, a la Parada de l’Envelat, 
SOPAR de la Festa Major de Sant 
Abdó i Sant Senén sota els arbres 
de la Parada. Més enllà d’una 
celebració, és una ocasió per 
agermanar les veïnes i els veïns 
del municipi. I un sopar popular 
de veïns és sense dubte un 
pretext ideal!

El menú es publicarà a les 
xarxes socials, pàgina web, 
canal d’eBando i cartelleria unes 
setmanes abans.

23.30 h, a la Parada de l’Envelat, 
REVETLLA de Sant Abdó i Sant 
Senén amb l’orquestra La Banda 
del Drac.  El grup ens portarà la 
melodia del Drac, un breuatge 
dolç que omple i sedueix, que 
atrau i empresona. L’escoltareu 
encisats i quan volgueu 
reaccionar ja us estareu movent 
al seu ritme.



DIUMENGE 1 d agost
12.00h, des del Campanar, toc 
de Festa Major amb el REPIC DE 
CAMPANES.

12.00h, a la plaça de l’Ajuntament, 
BALLADES del seguici festiu, amb 
l’acompanyament musical dels 
Vitxets. 

12.30h, des de la plaça de 
l’Ajuntament, inici de la 
PROCESSÓ SOLEMNE amb el 
seguici festiu d’Almoster. En 
arribar a la plaça de l’església 
repicaran les campanes en honor 
a Sant Abdó i Sant Senén.

13.00h, a l’església, inici de la 
SOLEMNE MISSA i ofrena dels 
nans Era i Abdó a l’interior.

En acabar, a la plaça de l’església, 
BALLADA del seguici festiu. 

,

13.30h, a la Parada de l’Envelat, 
VERMUT amb Son del Sur i la seva 
rumba catalana. Organitzat pel 
bar l’Ateneu.

18.00h, a la plaça de l’Era, 
Espectacle de TITELLES amb 
Circumloqui, on es barregen 
l’humor, l’enginyeria casolana i la 
música en directe.

19.00h, des de la plaça de l’Era, 
CERCAVILA amb la Xaranga 
Bandsonats fins  a la Parada de 
l’Envelat, on tindrà lloc el concert.

21.00h, des del carrer de la Font, 
TORNADA el seguici festiu cap a 
la plaça de l’Ajuntament.

En arribar, a la plaça de 
l’Ajuntament, BALL D’ESPELMES 
del seguici festiu, amb 
l’acompanyament musical dels 
Vitxets per fer les últimes ballades.

Tot seguit, des de la plaça Carme 
Forcadell, PIROMUSICAL, amb 
l’acompanyament musical dels 
Vitxets, que posarà punt final a la 
Festa Major 2021.
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LOCALITATS
Per accedir als actes
amb seients preassignats 
s’ha de fer la reserva 
prèviament a través de
www.almoster.cat/entrades

Si finalment no s’utilitzen 
les localitats reservades, 
notifiqueu-ho trucant al
977 855 110
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FESTA 
MAJOR
SEGURA

EDATS
Els infants de 0 i 2 anys,
no és necessari que ocupin 
localitat, però sí cal fer-lis 
reserva per comptabilitzar 
assistents.

A partir dels 2 anys hauran 
d’ocupar seient.

MESURES COVID-19
A tots els actes:
Es demana que es vagi als 
actes amb temps. 

Cal mantenir la 
distribució de les 
cadires en tots els 
espais amb localitats. 

Serà obligatori l’ús 
de mascareta i el gel 
hidroalcohòlic 

Hi haurà control d’accés, 
aforament  i amb la distància 
requerida entre assistents.

S’obriran els accessos als 
actes una hora abans per 
entrar-hi esglaonadament.

Acte amb
reserva

Espai 
accessible

Acte 
sorollós

Lavabos 
adaptats

1. Ajuntament
2. Teatre Municipal 
3. Parada de l’Envelat
4. Plaça de l’Era
5. Plaça de l’Església
6. Plaça Carme Forcadell
7. Carrer Joan Bertran

ALMOSTER

RECORREGUTS
— Baixada d’artefactes

— Processó Solemne

Per a qualsevol dubte o 
demanda, es pot trucar a 
l’Ajuntament: 977 855 110.

NO ET 
PERDIS LA 
FESTA!

C. Sardana

Av. Catalunya

C. Jacint Verdaguer

C. Quarter del Sud

C. Raval

Cam
í de la Font



#FestaMajorAlmoster21
#FestesSensesSexime


