


Divendres 20
A 3/4 de 5 de la tarda – Escola Sant 
Climent 
L’AFA, amb la Festa de la Cirera
Amb diferents activitats: pintacares, 
gimcana, manualitats, concurs de llençar 
pinyols, berenar / xocolata solidària per a 
la investigació del càncer infantil a Sant 
Joan de Déu i molta més diversió
Organitza: AFA Escola Sant Climent

A 2/4 de 8 del vespre – Casal de 
Cultura 
Col·loqui: «Barça i país», amb la 
col·laboració de Joan Puigcercós i Xavi 
Torras
Organitza: Penya Culer Sant Climent

A 2/4 de 10 del vespre – plaça 
Francesc Macià  
Correfoc de les Cireres
Organitza: Fomarians Diables

A 2/4 d’11 de la nit – plaça del Sol  
Esclat de Foc i Tabalada
Organitza: Fomarians Diables

Dissabte 21
A 2/4 de 10 del matí – pels carrers de 
Sant Climent  
Matinades amb els grallers Els 
Ginjolers i els Xarrups anunciant l’inici 
de la festa

A les 10 del matí – sala de plens 
Recepció d’autoritats i entitats a 
càrrec de la 2a tinenta d’alcalde i 
regidora de Cultura, Montse Fulquet 
Martí

A 2/4 d’11 – des del Casal de Cultura 
Seguici Inaugural
Sortida del Ball de Bastons, el Ball de 
Gitanes, la Porca, els Capgrossos i els 
Gegants per anar a la inauguració de 
l’Exposició

A 3/4 d’11 del matí – plaça Lluís 
Companys 
Entrada del seguici a la plaça amb els 
balls de lluïment de la cultura popular

Inscripcions: blatifoc@gmail.com
Places limitades 
Organitza: Blat i Foc  

A 2/4 de 7 de la tarda – plaça de la 
Vila, carpa de Queda’t a Sant Climent
Sorteig «Queda’t a Sant Climent, troba 
l’intrús i aconsegueix el premi!»
Entre totes les butlletes participants, 
sortejarem un gran premi per a gaudir 
amb família o amics 
Organitza: Associació de Comerciants de 
Sant Climent  

A les 7 la tarda – des de la carpa de + 
de 1000 
Passejada guiada per la història de 
Sant Climent de Llobregat
Organitza: + de 1000. Històries de Sant 
Climent 

A 2/4 de 8 del vespre – plaça de la Vila 
Taller obert de zumba
A càrrec de Miguel López
Organitza: AV La Moreneta 

A les 10 de la nit – parc de l’Església
Representació de La llegenda del 
cirerer
Representació teatral de la llegenda 
local que explica l’origen dels cirerers a 
Sant Climent
Amb música en directe de la Companyia 
Imaginària d’Arrel i la participació dels 
Gegants, els Fomarians, la Porca i el Grup 
Escènic Sant Climent

Seguidament
Tancada dels gegants al Casal de 
Cultura
Organitza: A. Cultural L’Empelt 

A les 12 de la nit – piscina municipal 
Nit jove a càrrec del DJ EFREM
Hi haurà servei de Punt Lila.
Organitza: Regidoria de Joventut

Diumenge 22
A les 10 del matí – església parroquial  
Repicada de campanes 
A càrrec de la Colla de Campaners de 
Sant Climent i els grallers Els Ginjolers

A partir de les 10 del matí – camí de la 
Camagriga 
Trobada de cotxes clàssics 
Organitza: Club 600 Catalunya i Clàssic 
Club Viladecans

A 3/4 d’11 del matí – església 
parroquial
Ofrena i acció de gràcies pels primers 
fruits rebuts de la terra
Organitza: Comunitat Parroquial  

A partir de les 11 del matí – plaça Llegat 
Comú  
Festa d’Aigües 2022 
«Espai Aigües»
Vols construir i fer navegar un vaixell, 
jugar amb tauletes interactives i passar-
te tots els nivells del cicle de l’aigua, o 

A les 11 de matí – plaça Lluís 
Companys  
Inauguració de la 46a Exposició de 
Cireres a càrrec de la MH il·lustríssima 
presidenta del Parlament de 
Catalunya, Sra. Laura Borràs i 
Castanyer, i parlaments institucionals 
a càrrec de l’il·lustríssim alcalde de 
Sant Climent de Llobregat, Isidre 
Sierra Fusté

Les corals infantils Estol, Diapasó i La 
Clau de Sol i la Coral La Vall 
interpretaran la sardana Per a cireres, 
Sant Climent!

Tot seguit, Ball de Gitanes
*Fotografia amb totes les colles populars 
de cultura tradicional de Sant Climent de 
Llobregat

*Fotografia amb tots els participants 
de les paneretes infantils que celebren 
el seu 10è aniversari des de la primera 
participació

Seguidament – Biblioteca Ca l’Altisent 
Visita a l’exposició de quadres de 
Pinzellades 
Organitza: Pinzellades

A 2/4 de 12 del migdia – jardins de la 
Font del Rector
JUGATECAMBIENTAL (activitat 
familiar)
Bioblitz Metropolità. Cuina solar
Tècniques i hàbits per a optimitzar 
l’eficiència energètica a casa
Experimentem amb la cuina solar.
Organitza: AMB

Cercavila i exhibició del Ball de 
Bastons per l’espai firal

A les 12 del migdia
Tancada dels gegants al Casal de 
Cultura
Organitza: A. Cultural L’Empelt

A 2/4 d’1 del migdia – Biblioteca Ca 
l’Altisent
«Explica’m cireres», a càrrec de Moi 
Aznar, per a celebrar el 1er aniversari 
de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca Ca l’Altisent

A les 5 de la tarda – plaça de la Vila  
7è Torneig Carcassone de les Cireres
Inscripcions prèvies i informació: 
daudecinc@gmail.com 
Organitza: Dau de Cinc  

A 2/4 de 6 de la tarda – sala de plens   
Xerrada informativa: «Fes la teva 
energia, fem comunitat»
Energia solar fotovoltaica i comunitats 
energètiques
A càrrec d’Ivan Capdevila, director de 
l’Estudi Ramon Folch
Organitza: Àrea Metropolitana de 
Barcelona 

A les 6 de la tarda – plaça de la Vila 
Taller infantil de pa artesà



transportar aigua sense perdre’n ni una 
gota? Aigües de Barcelona et porta un 
munt de jocs a la Festa d’Aigües. Si tens 
entre 3 i 12 anys, vine-hi a jugar! T’hi 
esperem!
Organitza: Aigües de Barcelona amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat  

A 1/4 de 12 del migdia – des del 
Museu d’Eines del Pagès 
Cercavila del Ball de Cireraires

A 2/4 de 12 del migdia – església 
parroquial 
Concert de Primavera, amb la 
participació de la Coral La Vall i la 
Coral Margalló, de Castelldefels
Organitza: Coral La Vall  

A 3/4 de 12 del migdia – des del Casal 
de Cultura 
Seguici Infantil, amb la participació 
del Ball del Patatuf, el Ball de 
Mocadors i el Ball de Cireraires

A les 12 del migdia – plaça de la Vila  
Balls de lluïment del Seguici Infantil

Seguidament
Ballada popular del Ball del Patatuf
Organitza: A. Cultural L’Empelt

A 2/4 d’1 del migdia – plaça de la Vila
Concert vermut amb els grups de 
música tradicional Els Ginjolers i 
Atzavara
Organitza: A. Cultural L’Empelt

A la 1 del migdia – jardins de la Font 
del Rector 
Xerrada sobre les barraques de pedra 
seca
A càrrec del Grup de la Pedra Seca
Organitza: Memòria i Vida 

A les 5 de la tarda – plaça de la Vila 
Taller de globoflèxia: «Fem cireres 
amb globus»
A càrrec d’Animació Rubies
Organitza: Regidoria de Cultura

A les 6 de la tarda – plaça de la Vila 
Concert del Cor Femení: Tastet 
musical
Organitza: Cor Femení 

A les 7 del vespre – plaça de la Vila 
Exhibició de balls de saló i taller de 
balls llatins
Oberts al públic 
Organitza: ABS Giravolt  

A les 9 del vespre – recinte firal 
Foto i lliurament d’obsequis a tots els 
participants i col·laboradors en la 46 
Exposició de Cireres
Organitza: Regidoria de Cultura 

A continuació – plaça de la Vila 
Fi de festa
Acomiadem la 46a Exposició de Cireres 
amb un castell de focs. 
Organitza: Fomarians Diables  

ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES 
EXPOSICIÓ 2022

Durant tot el cap de setmana, a 
l’estand de l’Ajuntament hi haurà:

l Informació diversa sobre 
promoció del comerç i del turisme 
local i comarcal. Regidoria de 
Comerç i Turisme, amb el suport 
del Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat.

l PROMOCIÓ: prova gratuïta de la 
BICICLETA ELÈCTRICA:
«+ actius cada dia»: fem salut i 
millorem el medi ambient
Organitza: Regidories d’Esport, Salut 
i Medi Ambient

l Informació i documentació des de 
la Regidoria d’Igualtat

l Informació sobre les plaques 
fotovoltaiques. Regidoria de Medi 
Ambient.

Exposició al 
recinte firal de 
la celebració 
dels 35 anys 
del GRUP 
ESCÈNIC Sant 
Climent
BIBLIOTECA CA 
L’ALTISENT

Horari d’obertura: 
Dissabte, de 12 a 14 h i de 
17 a 21 h
Diumenge, de 10 a 14 i de 
17 a 21 h

l Exposició dels cartells 
participants en el concurs 
de cartells per a la 46 
Exposició de Cireres

l Exposició de pintura 
a càrrec de l’associació 
Pinzellades a la sala d’actes

Mercat Pagès de Cireres 
davant del recinte firal 
durant tot el cap de 
setmana

Activitats 
comerç local
QUEDA’T A SANT CLIMENT, 
TROBA L’INTRÚS I 
ACONSEGUEIX EL PREMI!

L’Associació de Comerços, 
Restauració i Serveis necessitem la 
vostra ajuda!
Alguns objectes han desaparegut 
dels nostres establiments i s’han 
amagat en altres locals i aparadors. 
Ens ajudes a trobar-los?

Del 16 al 21 de maig, demana la 
butlleta en un dels establiments 
associats (els identificaràs amb el 
logo enganxat a la porta) i busca 
l’objecte intrús a les nostres botigues 
i locals. Un cop l’hagis trobat, anota 
quin objecte és, i quan tinguis la 
butlleta completada portar-la als 
nostres establiments o a la carpa de 
l’Associació Queda’t a Sant Climent.
Sabem que sou uns/es grans 
investigadors/es, comptem amb 
vosaltres!

A la carpa de l’Associació de 
Suport a la Criança La Cirereta
Tastet de racons de joc i 
experimentació
Dies: dissabte tot el dia i diumenge 
al matí
Organitza: ASC La Cirereta

PARADES D’ARTESANS A TOT EL 
RECINTE FIRAL
FIRA D’ATRACCIONS AL 
PÀRQUING DE L’ESCOLA
TREN TURÍSTIC des del pàrquing 
del camp de futbol fins a la plaça del 
Sol. Servei gratuït:
• Dissabte, d’11 del matí a 2 del 
migdia i de 5 de la tarda a 9 del 
vespre 

• Diumenge, de 10 del matí a 2 del 
migdia i de 5 de la tarda a 8 del 
vespre

PUNT D’INFORMACIÓ a la plaça de 
la Vila

POLIESPORTIU MUNICIPAL: 
• A partir de les 9 del matí, partits de 
l’Associació Esportiva Sant Climent 
2009, amb els equips Prebenjamí, 
Benjamí 2 i Aleví.

• A les 12 del migdia, partit del CB 
Sant Climent Aleví.

• A partir de les 4 de la tarda, els 
equips Cadet B, Cadet A i Juvenil 
del CFS Sala Sant Climent 2001 hi 
jugaran els seus respectius partits 
de lliga.

MUSEU D’EINES DEL PAGÈS 
Obert d’11 a 14 hores i de 17 a 20 h
Preu: 1€



Anunci / plànol

Informació rellevant
HORARI D’OBERTURA DEL RECINTE 
FIRAL: dissabte, d’11.30 a 21 h; 
diumenge, de 10 a 21 h

MERCAT PAGÈS DE CIRERES: TOTS ELS 
DIUMENGES DE MAIG, DE 9.30 A 14 h, A LA 
PLAÇA DE LA VILA

LES PANERES I PANERETES ES PODEN 
PORTAR EL DIVENDRES, DES DE LES 
17 FINS A LES 23 h, AL RECINTE DE 
L’EXPOSICIÓ, I SE’N RECOLLIRAN EL 
DIUMENGE A PARTIR DE LES 9 DEL VESPRE.

NORMES PER AL CORREFOC
PER ALS VEÏNS:
l Mantenir portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i 
vidres protegits i tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements com 
banderes, etc. durant el pas del correfoc.

l No col·locar cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de 
l’actuació o el pas fluid de la gent (testos, taules, cadires, etc.).

l No llançar aigua fins que no hagi acabat l’actuació.

l No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors del material 
pirotècnic.

l No envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafar-ne ni 
destorbar-ne cap dels membres.

PER ALS PARTICIPANTS:
l Cal dur roba de cotó que cobreixi la pell, així com un mocador per al fum i 
un barret o gorra que cobreixi el cap i el clatell.

l Cal portar calçat còmode i tancat.

l Cal respectar els fomarians i els diables actuants.

l Vigileu amb les ulleres o els objectius de les càmeres fotogràfiques quan 
s’hi apropin les espurnes.

l Qui incompleixi aquestes normes de seguretat és el/la responsable únic/a 
dels accidents que pugui ocasionar a l’espectacle.

AGRAÏMENTS A TOTES LES PERSONES VOLUNTÀRIES, ENTITATS, INSTITUCIONS I EMPRESES 
COL·LABORADORES EN LA REALITZACIÓ DE LA 46a EXPOSICIÓ DE CIRERES


