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Informació
Totes les activitats i espectacles són d’entrada gratuïta a excepció d’Una
nit amb el Mag Lari. El preu és de 12€ i l’entrada es podrà adquirir a
www.codetickets.com o a l’Ajuntament.
L’entrada pels concerts de Cal Llovet és gratuïta i podrà recollir-se
anticipadament a l’Ajuntament en horari d’oficines.
No caldrà adquirir entrada pels actes que es realitzen en espais oberts i a
l’Auditori Convent de Sant Francesc.
Les condicions de tots els concerts i espectacles estaran subjectes a les
mesures que s’estableixin en matèria de salut pública pel PROCICAT.

Salutació
Santpedorenques i santpedorencs,
Iniciem el mes de juny. Això vol dir que ens arriba l’estiu
i també una de les nostres festes més esperades: la Festa
Major . Ara fa més d’un any que les nostres vides van canviar
completament. Una situació del tot inesperada ens va fer
aturar de cop. Enguany, encara amb moltes incerteses, però
també amb molta il·lusió, us presentem un programa de
festes adaptat a les normatives actuals i que esperem que
us agradi.
Volem agrair des d’aquí, a les nostres entitats, a la comissió
de penyes i al personal de l’Ajuntament, la implicació que
han tingut en l’organització de la nostra festa.
Us convidem a participar de tots els actes de la Festa
Major, a posar la bandera de Santpedor als balcons, i a viurela molt intensament, amb alegria, i també amb civisme,
respectant les mesures establertes en cada moment: la bona
convivència que, també, forma part de l’èxit de la festa.
Que tingueu una molt bona Festa Major. Gaudiu-la.
Salut per a tothom.
Visca Santpedor!

ACTES PREVIS
Diumenge 6 de juny
De 8 a 14 h TORNEIG DE FESTA MAJOR D’ESCACS
A la Plaça Gran U d’Octubre
Organitza: Club escacs Santpedor

Dimarts 8 de juny
19.30 h TOC DE SOMETENT

a càrrec de les campaneres de Santpedor.
Amb motiu dels 213 anys de la Batalla del Bruc

A la Plaça de l’església

I seguidament
PRESENTACIÓ DEL CONTE

El timbal del Timbaler i la col·lecció Santpedor dins d’un conte
a càrrec de Jordi Vila

A la Plaça de l’Església
A la Plaça Gran U d’Octubre
Organitza: SAC

Dijous 10 de juny
19.30 h PREGÓ INSTITUCIONAL

a càrrec de Rafa Martínez Aguilera.
A la Plaça Gran U d’Octubre

Santpedorenc de 39 anys, i reconegut jugador de bàsquet. Es va formar a les
categories inferiors del Bàsquet Manresa, club amb el que va debutar a la lliga
ACB; el 9 de octubre de 1999 davant del F.C.Barcelona. El 2008 fitxà pel Pamesa
Valencia equip amb qui guanya tres Eurocup, 2010, 2014, 2019, la lliga ACB i la
Supercopa d’Espanya al 2017.
Després d’una temporada al Bilbao Basket, el 2020 torna al Bàsquet Manresa,
on juga actualment.
En el seu palmarès hi consta:
Campionat d’Espanya Sub-20: 2001-2002 (Bàsquet Manresa). Lliga LEB:
2006-2007 (Ricoh Manresa).
Medalla de plata en el campionat d’Europa amb la selecció Española Sub-20 a
Vilnius el 2002. Màxim triplista de la història de la Eurocup.

20.00 h VIII EMPARTXADA
Empartxafoc amb els bous de foc i concert amb el QUINTO
CARAJILLO (format reduït)
Pàrquing de Cal Llovet. En cas de pluja, a dins de la sala.

Divendres 11 de juny
18.00 h PREGÓ INFANTIL

a càrrec del CONSELL DELS INFANTS DE SANTPEDOR
i ESPECTACLE INFANTIL
El teatre Arrossegat de Catalunya a càrrec de Teatre Nu.
A la Plaça Gran U d’Octubre
Un teatre de repertori universal
amb un ampli ventall de
comèdies, drames i tragèdies per
a ser representades sobre aquest
escenari que arrosseguem arreu
del món.

19.30 h V ENCASSACADA DEL TIMBALER
amb la xaranga Màgic

A la Plaça Gran U d’Octubre

21.00 h DJ’S amb la Boîte Lennon
i CONCERT amb The Papa’s & the Popo’s
Parquing de Cal Llovet, en cas de pluja es farà a dins la sala.

Dissabte 12 de juny
OBERTURA DE LES PISCINES MUNICIPALS
Venda d’abonaments exclusivament per persones empadronades a Santpedor
del 12 al 27 de juny. A partir del 28 de juny, la venda d’abonaments serà oberta
a tothom.

Piscines municipals

A les 11.00, a les 12.00 i a les 13.00
CONCERTS DELS CONJUNTS INSTRUMENTALS
DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE
SANTPEDOR a càrrec dels alumnes de l’escola
municipal de música.

Auditori Convent de Sant Francesc
Organitza: Escola Municipal de Música

A partir de les 12.00 h LA XARANGA KRIPTONITA visita
les penyes i les amenitza a l’hora de fer les paelles.
16.30 h CONCERT amb l’Orquestra Chatta
Cal Llovet

18.00 h ESPECTACLE FAMILIAR
Remember Show amb Marcel Gros i Teatre Mòbil
A la Plaça Gran U d’Octubre

19.00 h CONCERT amb l’Orquestra Chatta
Cal Llovet

Durant la tarda LA XARANGA KRIPTONITA ens animarà
amb la seva música festiva pels carrers de Santpedor

21.00 h DJ’S amb la Boîte Lennon
i CONCERT amb Dalton Bang
Parquing de Cal Llovet

Diumenge 13 de juny
10.00 h REPIC DE CAMPANES

a càrrec de les campaneres de Santpedor.

12.00 h MATINAL DE CULTURA POPULAR amb la

participació de la Colla Bastonera Els Picarols, els Castellers,
els Bous de Foc, la Colla Gegantera i Grallers de Santpedor i
l’Associació Cultura Popular Escoles de Santpedor
A la Plaça Gran U d’Octubre

12.00 h CONCERT DE SARDANES POPULARS
a càrrec de la Cobla-Orquestra Selvatana
Cal Llovet

16.30 h CONCERT amb l’Orquestra Selvatana
Cal Llovet

18.00 h PLANTADA DE JOCS D’EN ROBIN
a càrrec de circ de jocs
A la Plaça Gran U d’Octubre

19.00 h CONCERT amb l’Orquestra Selvatana
Cal Llovet
Una gran orquestra amb un ampli repertori que abasta des dels grans
compositors de sempre fins a les joves promeses.

Durant la tarda LA XARANGA KRIPTONITA ens animarà
amb la seva música festiva pels carrers de Santpedor
21.00 h DJ’S amb la Boîte Lennon
i CONCERT amb l’Orquestra Tropical
Parquing de Cal Llovet

Dilluns 14 de juny
12.00 h ESPECTACLE INFANTIL
a càrrec de BETU EL PALLASSO
A la Plaça Gran U d’Octubre

De 17 a 19 h MINI GIMCANA DEL CONSELL DELS INFANTS
pel barri antic per infants que cursin 4t, 5è i 6è de primària.
Inscripcions i recollida del mapa a les oficines de l’Ajuntament durant
els matins o bé casal de joves a les tardes.

20.00 h TRONADA I DESCASSACADA DEL TIMBALER
20.30 h NIT DE MÀGIA AMB EL MAG LARI

Una nit amb el Mag Lari de sempre, amb la sorpresa, amb l’humor i,
sobretot, amb la il·lusió de sempre.
Potser el que més destaca del Mag Lari és la seva manera de fer. La
gran capacitat comunicativa i la faceta de mag-showman, se sumen a
la seva estètica polida i brillant, per donar com a resultat una tipus de
màgia diferent, que ha creat escola.

22.30 h CASTELL DE FOCS a càrrec de Pirotècnia Martí

Es visualitzarà des de dos llocs diferents del poble de forma simultània.
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