SALUTACIÓ

“NO ES NO”
Així comença la campanya amb la que en els darrers temps els ajuntaments d’arreu volen contribuir a eradicar els abusos sexuals i la violència
masclista. Vivim en una societat a la que encara li manca molt per avançar perquè el gènere femení sigui adequadament respectat.
El concepte es molt senzill: quan una dona diu “no” es que “no”, sempre,
en qualsevol situació, tant es si estem de festa major o hem begut una
mica.
Hem d’avançar més en la construcció dels valors de respecte a les decisions de les dones. Fer front a aquestes actituds es una tasca de tots.
Durant les Festes Majors d’enguany, molts de vosaltres rebreu i podreu
portar una polsera amb la inscripció “no es no”. Això vol dir que Olesa
de Bonesvalls es un lloc segur on podreu gaudir d’unes festes majors en
igualtat i en llibertat.
Desitjo que en gaudiu.
L’Alcalde
Josep M. Tillo Bagès
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COMISSIÓ DE FESTES
Benvolguts veïns,
Tornem a escalfar motors per oferir-vos una festa major que combina
modern amb clàssic i tradicional. La Comissió de festes us agraeix un any
més la confiança que dipositeu en nosaltres per fer que aquests quatre
dies de Festa Major siguin una veritable festa, perquè tots i cadascun de
nosaltres treballem amb il·lusió i sempre estem oberts a les aportacions
que des de les xarxes socials o personalment ens aneu fent.
Volem que gaudiu tant com ho fem nosaltres quan planifiquem, un a un,
els actes que conformen la nostra Festa Major, i aquest any volem destacar unes persones que ens han ajudat de manera altruista a fer més
especial la festa. En primer lloc fer menció del treball de restauració dels
nostres gegants, el Joan i la Marta, que llueixen com quan es van estrenar, i la responsable ha estat la Laura Lara, una jove veïna del municipi
que les ha tornat a donar vida.
D’altra banda volem agrair la dedicació de la Julieta i l’Ana, que han treballat amb il·lusió per decorar el carrer Raval i omplir-lo de papallones i
flors.
Per últim, agrair a totes les associacions que són presents a la Festa Major, així com els voluntaris i les persones que vindran a gaudir de la festa.
Recordeu que totes les persones que vinguin a la cercavila tindran uns
obsequis (fins esgotar existències): un barret i una polsera de la campanya “No es No”, contra la violència de gènere.
Que tingueu una molt bona Festa Major!!!
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XXIII EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
ITINERANT VIU EL PARC
Aquest concurs arriba a la seva tretzena edició amb dues categories:
Festa i Parc.
La bellesa dels parcs del Garraf, Olèrdola i Foix, la seva natura i els seus
colors suposen un marc magnífic pels amants de la fotografia. Aquesta
exposició es podrà veure al Centre Cívic del 12 de juliol al 10 d’agost

Organitza: Grup de Fotografia Experimental de Castelldefels.

Primer Premi Parc:
Sergi Balaguer

Tercer premi Parc:
Guillermo Beatove
Segon premi Parc:
Inés González

Primer premi Festa:
Francesc López

Tercer premi Festa:
Elisabeth Sanchez

Segon premi Festa:
Ignasi Pellisa
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DISSABTE 7 DE JULIOL
20:00h

FESTIVAL HOLI, la festa que barreja la música amb els colors. Un espectacle per als sentits. No us ho podeu
perdre!! Lloc: Pista poliesportiva

DIUMENGE
8 DE JULIOL
11:30h

TALLER DE GEGANTS I CAPS GROSSOS

Lloc: Plaça de la Vila

DIJOUS 12 DE JULIOL
21:00h

SOPAR DE FESTA MAJOR dels veïns del carrer Raval.
Tots els que vinguin s’hauran de portar el seu sopar. Per qualsevol aclariment podeu trucar al Francesc Saumell (tel. 610.369.842)..
Organitzen els veïns del carrer Raval.

DIVENDRES 13 DE JULIOL

19:00h

REPIC DE CAMPANES
ANUNCIANT L’INICI DE LA FESTA MAJOR

19:30h

ESPECTACLE INFANTIL, amb el grup FORANI

TEATRE i l’obra VALENTINA

Valentina no és una nena com les altres, el seu gran
somni és volar. Li agradaria acariciar els núvols i tocar
els estels. Però està enfadada i trista perquè no ho
aconsegueix. De cop, la seva vida farà un gir inesperat, gràcies als consells de Giuseppe, el seu pare, i
l’ajuda d’uns ratolins divertits i d’una sàvia cigonya,
descobrirà que per aconseguir els somnis només li fa
falta un ingredient indispensable: l’alegria.
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Lloc: Plaça de la Vila

22:00h
CORREFOC a càrrec dels DIABLES D’OLESA

amb el següent recorregut:

Plaça de la Nostra Senyora de Montserrat, C/ Dr. Molins,
Plaça de la Creu i Plaça de la Vila.

Seguidament,
PREGÓ DE FESTA MAJOR al balcó de l’Ajuntament a càrrec de la

Sra. Glòria Arnau.
A continuació els “Versots” dels Diables
d’Olesa de Bonesvalls
En acabar, EXHIBICIÓ DE BALLS DE SALÓ
al Centre Cívic

Col·laboren: Conchi Izquierdo, Jaime Aguiar,
Marcel·lí Massana i Montse Tutusaus

24:00h
DISCO MÒBIL amb Mapping i Cabina 3D

Una disco mòbil amb potents efectes
especials, Dj, i cabina 3D amb mapping.
Lloc: Plaça de la Vila

NO
NO
ES
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DISSABTE 14 DE JULIOL
12:30 h

BATALLA D’AIGUA

Una refrescant manera de divertir-se amb la família i amics, amb
pistoles, cubells i globus d’aigua.
Lloc: Plaça de la Vila.
19:00 h

CERCAVILA amb els
BALLS POPULARS D’OLESA

Juntament amb els GEGANTS D’OLESA
amb l’acompanyament dels GRALLERS DE
TORRELES, la Xaranga XINO XANO i L’Esbart de Sarrià.
Recorregut: C. Raval (alçada Passatge Penedès), Plaça de la Creu, C/ Doctor Molins, Passatge de Sant Sebastià , C. Santa
Llúcia, Plaça de Nostra Senyora de Montserrat, , C/ Doctor Molins, Plaça de la Creu
i Plaça de la Vila.

TOTES LES PERSONES QUE VINGUIN A LA CERCAVILA REBRÀN
UN
BARRET i UNA POLSERA DE
LA CAMPANYA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÈNERE FINS ESGOTAR EXISTÈNCIES.

NO
NO
ES
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22:00h
GRAN CORREFOC, amb els
DIABLES
D’OLESA DE BONESVALLS

acompanyats de:
BALL DE DIABLES DE LA BISBAL DEL PENEDÈS, el DRAC DE LAVERN I EL TRO DE FALGUERA DE SANT FELIU DE LLOBRETAT
Recorregut: C. Raval, Plaça de la Creu, C/ Fontana, C. Santa Llúcia, Plaça de Nostra Senyora
de Montserrat, C/ Doctor Molins, Plaça de la
Creu i Plaça de la Vila.
A CONTINUACIÓ,
CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS

A càrrec de PIROTÈCNIA CATALANA
Lloc: Riera-Plaça de la Creu
24:00h
NIT DELS 60,70,80 i 90

amb la REMEMBER MUSIC SHOW.
Més que un espectacle!!
El show interactiu més fresc i ballable integrat
per cinc ballarins que us faran passar una nit
molt divertida recordant la música dels anys
60, 70, 80 i 90.
LLOC: Pista Poliesportiva. En cas d’amenaça
de pluja, es farà a la Sala Polivalent del Centre Cívic (Plaça de la Vila, S/nº)
SEGUIDAMENT,
NIT JOVE, amb els joves del poble i
la comarca amb el DJ de la
REMEMBER MUSIC SHOW LLOC: Pista Poliesportiva

NO
NO
ES
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DIUMENGE 15 DE JULIOL
7:00h

MATINADES pels carrers d’Olesa amb els Grallers de Torrelles
Punt d’inici: Pista poliesportiva

11:00h

SUPER TOBOGAN URBÀ

Un cop més podem gaudir d’aquesta divertida i fresca atracció en
família. Podeu portar el vostre
flotador, taula de suro o matalàs
inflable per llençar-vos pel tobogan. Tota l’activitat estarà dinamitzada pel propi personal de l’empresa.
Durant tota la durada d’aquest acte, quedaran tallades al trànsit els carrers Mossèn Cinto Verdaguer i l’Avinguda de l’Hospital.
Lloc: Baixada del Carrer Mossèn Cinto Verdaguer amb L’Avinguda de l’
Hospital (al costat de la Fleer).
12:00h
MISSA SOLEMNE i en finalitzar, BENEDICCIÓ DE VEHICLES a la Plaça
de La Creu
13:00h AUDICIÓ I BALLADA DE SARDANES
a càrrec de la
COBLA CATÀNIA
Un any més la Cobla Catània ens acompanyarà en aquesta festa de les sardanes i amenitzarà la ballada. Amb quasi
30 anys de funcionament, és un referent per al Penedès. Als voltants de l’Ajuntament.

NO
NO
ES

19:00h CONCERT DE FESTA MAJOR amb l’orquestra ROSALEDA
Aquesta orquestra va néixer a Sallent l’any 1945 a
iniciativa del professor de música d’aquella localitat
què, juntament amb 9 alumnes, es va engrescar per
tirar endavant el projecte. Deu anys després de la
seva fundació s’hi va incorporar la cobla, amb la qual
s’ha convertit en una de les orquestres pioneres a
Catalunya. Lloc: Centre Cívic.

23:30h BALL DE GALA amb l’orquestra ROSALEDA
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Lloc: Centre Cívic.

NO
NO
ES

DILLUNS 16 DE JULIOL
12:00h

MISSA SOLEMNE, en memòria dels difunts.

13:00h
VERMUT Lloc: Sala Polivalent del Centre Cívic

18:00h

FESTA DE L’ESPUMA, a la Plaça de la Vila

Per passar una tarda refrescant i divertida
amb els vostres amics i familiars.
21:00h

CANTADA D’HAVANERES

amb el grup PORT BO i el

TRADICIONAL ROM CREMAT

El grup Port Bo va començar la seva
carrera al 1966 a Calella de Palafrugell i han actuat a diferents llocs de
món. Han enregistrat 23 discos amb
més de 220 temes diferents. El repertori heretat en gran part dels vells
cantaires de Calella, està format per havaneres clàssiques i noves, valsos
mariners, balades, boleros, sardanes, cançó catalana, etc. Una magnífica
manera de finalitzar la festa major d’enguany.
Lloc: Sala polivalent del Centre Cívic

DISSABTE 21 DE JULIOL

18:00h

GRAN TRIANGULAR DE FESTA MAJOR.

El nostre equip de futbol jugarà a casa per
celebrar la festa major.
Lloc: Pista de futbol sala d’Olesa de Bonesvalls.

NO
NO
ES

* L’organització es reserva el dret de canviar o suspendre qualsevol dels actes programats.
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EDUCACIÓ AMBIENTAL I FOMENT
DEL RECICLATGE
L’Ajuntament aposta fermament per la progressiva reducció dels residus, incentivant l’ús de diferents estris reutilitzables. Així, tots els
estris de taula (gots, plats, coberts, etc.) que es faran servir durant la
Festa Major són vaixella retornable.
Col·labora: Mancomunitat Penedès-Garraf.
Tots els espectacles i activitats culturals organitzades a partir de
les 19:00h, formen part del programa “NITS A LA FRESCA
2018”, amb la col·laboració del Consell Comarcal i la Diputació de
Barcelona.
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