Solivella, AGOST 2012
Núm. 06/2012

BREU PROGRAMA D’ACTES FESTA MAJOR 2012
Ø DIVENDRES DIA 10
A 2/4 de 8 de la tarda, a la plaça Major
PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec de la televisiva Avia Remei.
Encesa del Xupinasso i lliurament del títol de SOLIVELLENC D’HONOR a favor de Viticultors de
Solivella amb motiu dels 110 anys de cooperativisme agrícola a Solivella (1901-2011).
A 2/4 d’11 de la nit
LA NIT DE WALPURGUIS
Baixada de la Maranyota des del castell, espectacle piromusical amb THE BESTIAL CIRCUNS
BAND, correfoc pels diables Rigor Mortis de Solivella. Espectacle final a la pista poliesportiva i
NIT DE CONCERTS amb Papa Gayo, Caraja’s Van i en acabar Dj Lurdo i Urigueler.
Ø DISSABTE DIA 11
Matinades pels gralles “Lus Xipellis”
XIV Trobada Gegantera
De 5 a 7 de la tarda
Exhibició de Puntaires
A les 8 de la tarda
GRAN CONCERT DE FESTA MAJOR AMB ORQUESTRA METROPOL
A les 12 de la nit
LA METROPOL. Nit Jove.
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Ø DIUMENGE DIA 12

Pedalada i esmorzar popular
De 5 a 7 de la tarda 1a. Pujada guia da al campanar.
A les 8 de la tarda i 12 de la nit
ORQUESTRA MELODIA

Ø DILLUNS DIA 13
Matí, Parc Infantil amb castells inflables, karaoke,...
A la tarda, plaça Diputació , Jocs Tradicionals Catalans per petits i grans
A les 9 de la nit, Sopar-Espectacle “Solivella Top Ten Dance 2012”

Ø DIMARTS DIA 14
Durant tot el matí a la piscina Mulla’t 2012
A partir del migdia, degustació popular de les truites del “Concurs de Truites”. Veredicte i
lliurament de premis.
A 2/4 de 5 de la tarda, a la plaça Major, GIMCANA FAMILIAR
A 2/4 de 12 de la nit, CONCERT DE LA SOLIVELLENCA LAIA GRACE. La veu més negra de
La Conca!!! I com artista convidat TRESCUARTOS

Ø DIMECRES DIA 15
A les 12 del migdia, Missa Major en honor a la patrona de Solivella. Ballada de Gegants i toc de
gralles amb “Lus Xipellis”
De 5 a 7 de la tarda, 2a Pujada guiada al campanar.
A 2/4 de 9 de la nit, cantada d’havaneres amb el conjunt OLLA BARREJADA i tast de Rom
Cremat.
La informació detallada de tots els actes la podeu disposar en el programa-llibret que podeu
retirar a les oficines municipals.
PARTICIPA I COL·LABORA!!!
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CORREFOC DELS DIABLES RIGOR MORTIS DE SOLIVELLA
VEÏNS, COL·LABOREU AMB LA SEGURETAT
Per evitar accidents, traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del
correfoc.
Enretireu els vehicles de la zona per on passarà la cercavila de foc, per evitar mals pitjors a la
gent i al vostre propi cotxe.
Tanqueu les portes, les finestres, els balcons i protegiu les obertures per impedir l’entrada de
coets i de guspires que puguin causar un incendi.
Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals per evitar que es puguin encendre.
ASSISTENTS, PARTICIPEU-HI AMB SEGURETAT
Informeu-vos bé per on passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels organitzadors i els
serveis d’ordre, a fi que la vostra participació en el correfoc esdevingui una autèntica festa.
La roba idònia per participar en un correfoc és la de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un
barret de roba i unes sabates esportives de pell que us agafin forts els peus.
Si per qualsevol circumstància se us encenen els vestits tireu-vos a terra i rodoleu per apagar
les flames. Sobretot, no correu, les flames s’estendrien i serien més virulentes.
Espereu a la comitiva del correfoc en carrers amples i eviteu en la mesura que us sigui possible
les aglomeracions i els taps de gent.
AVIS IMPORTANT: L’organització no es fa responsable de l’incompliment d’aquests petits
consells per una bona convivència durant el correfoc.
RECORREGUT NIT DE WALPURGIS: Castell, Sant Ramon, Abadia Vella, Pl. Sant Joan, C. Major,
Pl. Major, Pla, Creu, Carretera i zona esportiva.
RECOMANACIONS DE L’ORGANITZACIÓ
· Donat el complerts programa de festes, es prega l’arribada de tots els participants en cadascun
dels actes a l’hora, a fi de poder complir els horaris fixats.
· Feu les inscripcions el més aviat possible a fi d’ajudar a tots els coordinadors de les festes.
· Tenint en compte on es desenvoluparan els actes programats, es demana que tingueu cura de
no deixar els vehicles en aquest llocs.
· També preguem que respecteu i que seguiu molt especialment les indicacions del personal
d’organització.
· L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar els actes previstos.
· Agraïm el comportament cívic dels assistents a les festes.
· Us invitem a penjar als vostres balcons i finestres: senyeres, estelades, draps de
festa, ...
Ø APARCAMENT DISSUASORI
Durant els dies de Festa Major podeu aparcar els vehicles a la parada de la Font del Gat
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Ø JORNADES COMARCALS DE PATRIMONI
PUJADA GUIADA AL CAMPANAR DE SOLIVELLA
L’ajuntament de Solivella amb motiu de les Jornades Comarcals de Patrimoni organitza els
següents actes:
Diumenge dia 12 d’agost
De 5 a 7 de la tarda, 1era Pujada guiada al campanar
Dimecres dia 15 d’agost
De 5 a 7 de la tarda, 2ona Pujada guiada al campanar
Per participar en aquesta activitat us teniu d’apuntar a les oficines municipals. Els menors de 14
anys tenen d’anar acompanyats d’un adult.
Atenent al lloc a visitar i l’espai disponible, s’ha disposat la pujada al campanar en grups de 10
persones i cada quart d’hora.

NOTA: En el programa-llibret on consta tota la programació i informació dels actes de la festa
major, degut a un problema tècnic de maquetatge hi manca l’anunci de suport i col·laboració de
FORN DE PA SAHÚN I JOVE, el qual sempre ha estat i és al costat de quants actes i activitats
s’organitzen al nostre poble.

Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA

Tel.: 977892101
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www.solivella.cat
secretaria@solivella.cat
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