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Embarrats torna a engegar totes les màquines
Veïns i veïnes de Sant Joan de Vilatorrada i d’arreu de Catalunya, em plau
anunciar-vos com a alcalde el retorn total de la Fira Embarrats. Tot i que
l’any passat vam poder realitzar petites activitats, enguany tornarem a
viure uns Embarrats molt similars als que teníem abans de la pandèmia.
No serà ben bé el mateix, perquè ens faltaran tots aquells que ens han
deixat durant l’últim any i mig a causa de la pandèmia per la Covid-19.
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Convido personalment a tothom qui pugui a assistir els dies 22, 23 i 24
d’octubre a la Fira Embarrats i gaudeixi d’un magnífic viatge al passat
industrial de Sant Joan de Vilatorrada per conèixer les nostres arrels. Les visites teatralitzades a les
fàbriques Borràs, Burés i Gallifa són l’essència d’Embarrats, però també m’enorgulleix poder anunciar-vos que enguany torna la trobada de puntaires, un dels grans èxits de l’edició del 2019, i molts
més actes que ompliran el poble de tradició i cultura.
Per acabar, vull agrair a tot l’equip tècnic de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, a la Comissió
d’Embarrats i a tota la gent que fa possible que tiri endavant una de les festes més importants de l’any
al nostre municipi.

Bona Fira Embarrats 2021!
Jordi Solernou i Vilalta
Alcalde de Sant Joan de Vilatorrada
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Un passeig per la història
industrial de Sant Joan
de Vilatorrada
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Embarrats és una recreació històrica que se centra en el marc de l'excepcional del patrimoni industrial
de Sant Joan de Vilatorrada, construït a mitjans del segle XIX. En aquesta edició de 2021 retornem amb
totes les actuacions, les parades de la fira, els espectacles habituals, les visites teatralitzades i els personatges que evoquen l'ambient que es vivia a Sant Joan de Vilatorrada a primers del segle XX, on tot
girava al ritme que marcaven les fàbriques. Sigueu protagonistes del toc de les sirenes, el soroll rítmic
dels telers, el brogit de les treballadores i els treballadors, les tertúlies de cafè i les xafarderies al voltant
del safareig públic.
Enguany, tant el divendres com el dissabte, tornareu a endinsar-vos en un viatge, tant imaginari com
real, fins al cor de les fàbriques per viure en primera persona un dels episodis més foscos de la lluita
obrera dels anys 1919-1020, el "pistolerisme". Descobrireu escenes d'intriga i misteri a l'interior de les
mateixes naus o a l'ombra de les velles xemeneies.
La visita dels amos de les fàbriques, els senyors Burés, Borràs i Gallifa, honoren la magnitud de la festa,
que a més comptarà amb la presència de l'il·lustríssim bisbe de Vic, Josep Torras i Bages per tal de
procedir a la benedicció del temple parroquial.
Regaleu-vos una passejada per la història en el marc d'un recinte industrial del segle XIX, per viure i
sentir tot allò que va succeir fa més de cent anys.
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PROGRAMA DE LA FIRA EMBARRATS 23,24 I 25 D’OCTUBRE DE 2021
DIVENDRES 22 D’OCTUBRE DE 2021

DIUMENGE 24 D’OCTUBRE DE 2021

A les 18:30 h i fins les 23:00 h
VIATGE AL COR DE LES FÀBRIQUES. Visites teatralitzades per a grups que permetran endinsar-se en el Sant Joan de principis de segle XX on les fàbriques tèxtils prenien
protagonisme en la vida diària dels vilatans. Sortida de les visites al pati de la xemeneia.
Recollida de tiquets per a fer les visites al punt d'informació. (places limitades, grups de 30
persones) Freqüència de visites cada 30'. Les visites es tancaran a les 23:00 h

A partir de les 10:30h i durant tot el dia:
Mostra de Comerç local i entitats
Parades tematitzades del teixit comercial i entitats de Sant Joan de Vilatorrada
Lloc: Carrer Vilaseca davant Cal Gallifa

DISSABTE 23 D’OCTUBRE DE 2021
MATÍ
A les 11:00 h
Obertura del Mercat d’artesans del Carrer del Riu i voltants de Cal Gallifa. Podreu
gaudir de parades d'artesans diverses i veure oficis artesans com el FUSTER, el FERRER,
la TEIXIDORA, la FILADORA i l’ESMOLET.
Mostra de Comerç local i entitats
Parades tematitzades del teixit comercial i entitats de Sant Joan de Vilatorrada
Lloc: Carrer Vilaseca davant Cal Gallifa

Campament de gitanes
LLoc: Pati de la xemeneia de Cal Gallifa

Jocs tradicionals catalans a càrrec de Ludiespai, jocs XXL del món
Lloc: Plaça Major
Horari: de 11:00 a 13:00

L’Escola
Lloc: Plaça de l’Església
Passis; 11:30 h i 17:30 h

Les Bugaderes
Lloc: Ps.del Riu amb carrer del Riu
Passis: 13:00 h i 18:00 h

Les gitanes
Lloc: Pati xemenia Cal Gallifa
Passis: 11:30 h, 13:00 h i 17:30 h

Músics de carrer (músics del “Quinto Carajillo”)

TARDA

Cal Gallifa

Punt d’Informació

Puntaires
Envelat - Taverna

Recorregut visites
fàbriques (dissabte)

Aparcament visitants (Avd. Torrent del Canigó, zona esportiva i Plaça de la Solidaritat)

1

Plaça Església

2

Carrer del Riu/Passeig del Riu

3

Plaça Major

4

Taverna

5

Pati de la Xemeneia

A les 12:00 h
Inauguració oficial de la Fira d’Embarrats i visita de l’espai firal amb les autoritats
Rebuda de les autoritats amb l’Esbart de la Verbena

Exposició fotogràfica 8 anys d’Embarrats
Lloc: Espai d’entrada de Cal Gallifa

A les 12:30 h
Festejant
Grup 2.0 Esbart Manresa
Lloc: Plaça de l’Església

Espais Fira:

De 11:00 h a 13:00 h
Trobada de Puntaires
Lloc: Carrer Major

Obertura de l’Envelat-Taverna al pati de la ludoteca de Cal Gallifa

De 11:00h A 12:30 h
Espectacle familiar: “El conte de la Martina Trementina”
Lloc: Plaça de l’Església

Espai Comerç local i
entitas

Exposició fotográfica 8 anys d’Embarrats
Lloc: Espai d’entrada de Cal Gallifa

Durant tot el dia
Accions teatralitzades a l’entorn de la fira (MATÍ i TARDA)

Durant tot el matí
Xarop de Canya
Un passeig per la fira amb bona música

Parades d’artesania i mostra d’artesans

Reobertura de l’Envelat-Taverna
Lloc: Pati de la ludoteca de Cal Gallifa

A partir de les 16:00 h
Reobertura dels jocs tradicionals a càrrec de Ludiespai, jocs XXL del mon
Lloc: Plaça Major
Horari: de 16:00 a 18:00.
Durant tota la tarda
Xarop de Canya
Un passeig per la fira amb bona música.
A les 18:30 h i fins les 00:00 h
VIATGE AL COR DE LES FÀBRIQUES
Visites teatralitzades per a grups que permetran endinsar-se en el Sant Joan de principis de
segle XX on les fàbriques tèxtils prenien protagonisme en la vida diària dels vilatans.
Sortida de les visites al pati de la xemeneia. Recollida de tiquets per a fer les visites
al punt d'informació. (places limitades, grups de 30 persones) Freqüència de visites
cada 30'. Les visites es tancaran a les 23:00 h

Lloc: Envelat-Taverna
Passis: 11:30 h, 12:30 h, 14:00h i 17:30 h

La Consagració de l’Església i la processó
LLoc: Inici a la Plaça Major i recorregut per la fira
A les 17:00 h
Visites, itinerants i espectacles (MATÍ i TARDA)
La familia de pagès
Representació de Sarsuela
Inici: El canal de les
Espectacle de Playback
fàbriques (Cl. Burés)
Lloc: Sala de Cal Gallifa
Passis: 11:00 h, 13:00 h i 16:30 h
Passis: 16:30 h i 18:00 h
Visita guiada a la fàbrica Burés, la turbina i el canal
Inici: Fàbrica Burés al Passeig del Riu
Hores: 10:30 i 16:30
Xarop de Canya
Un passeig per la fira amb bona música
Durant tot el dia
A les 18:30 h
LE PIANO
d’Efímers
Inici i final a la Plaça Major amb recorregut per l’espai firal
Dimecres dia 27 d’octubre a les 20:00 h a la Fàbrica Cal Burés
Xerrada: “Cal Burés. Fàbriques i poder” a càrrec de Marc Vilarmau
Coneix les curiositats i les estratègies de poder d’una família industrial burgesa

Embarrats creix
Divendres i dissabte visites teatralitzades a les Fàbriques
L'any 2020, a causa dels protocols covid, Embarrats va desdoblar les visites teatralitzades a les
fàbriques a les nits de divendres i dissabte amb grups molt reduïts de visitants. El que en principi
era una pega molt aviat ens vam adonar que era un aspecte molt positiu a les visites i, va tenir tant
èxit, que aquest any ho tornarem a repetir.
Divendres 22 i dissabte 23 d'octubre a partir de 2/4 de 7 de la tarda apareixeran com per art de
màgia els serenos, els treballadors i treballadores de les fàbriques, els sindicalistes, els sicaris, la
vedet... Aquest any les intrigues, els elements subversius, les sorpreses i també els somnis, i com
no els riures, no d'una fàbrica si no de tres ompliran les nits màgiques de les visites.
En grups reduïts començarem la visita al pati de l'emblemàtica xemeneia de Cal Gallifa, anirem a
Cal Bures i a cal Borràs, veurem el canal i acabarem un altre cop a Cal Gallifa, sempre acompanyats dels personatges més increïbles que van viure al Sant Joan de Vilatorrada del 1920.
Per poder accedir-hi només us heu d'inscriure a l'estand d'informació que hi haurà al costat mateix
de Cal Gallifa durant el matí i tarda, caldrà portar mascareta i complir estrictament tots els protocols COVID així podrem gaudir d'una visita segura. Aquest any com l'any passat les visites són
solidàries i us proposem una aportació mínima de 3 euros que aniran destinats íntegrament al
projecte El Rebost, el banc d'aliments que l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i Creu Roja
gestionen al poble.
No us deixeu escapar el viure per uns moments al Sant Joan de Vilatorrada del 1920, us
seduirà amb els seus encants.

DISSENY, PLANIFICACIÓ I CONSTRUCCIÓ
C/ Major, 49 - 08250 Sant Joan de Vilatorrada
Tel. 938 751 354 Mòbil 645 18 55 55
Email: construccions@freixespons.cat
www.freixespons.cat
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MOLTES GRÀCIES
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Ho organitza:

Ho patrociona:

Hi col.labora:

La Fira Embarrats és possible gràcies a:
Anem de Canto - Associació de l'Escola d'Adults - Associació de Puntaires de Manresa i el Bages - Aula de les Arts de Carrer - Biblioteca Cal Gallifa - Associació Sardanista Bon Rotllo - Capgirats projects Casal de Gent Gran Les Oliveres - El Sidral - Esbart Sant Joan - Escola Municipal de Música de Sant Joan de Vilatorrada - Espai Comerç: amb la participació de diferent comerços del poble - Equip de regidors
i regidores Embarrats Francesc Simats - Grup 2.0 Esbart Manresa - Grup de Dansa Cor de Catalunya - Grup Pessebrista carrer del Riu - Grup de Teatre Paranys - Grup de Teatre Veterans de la Verbena - Grup
de Teatre Xirois - Grup artístic Les Oliveres - Lens-Moon Films - Mafrica - Magda Català - Xiku74 - Museu de la Colònia Vidal - Parròquia de Sant Joan de Vilatorrada - Protecció Civil- Quinto Carajillo Ràdio Sant Joan - SCCR La Verbena - Vilatukades - Equip de direcció i guionistes d’Embarrats: Cristian G Davant, Marc Vilarmau, Miquel Riera, Rosa Sanchez, Roser Rojas, Yvonne Puig i Iolanda Segura Brigada Municipal - Policia Local - i totes aquelles persones participants no vinculades a una entitat concreta.

Treballem pensant
en vostès
AVIBAGES, S.L.
C/ Gori, 45-47 - 08250 - Sant Joan de Vilatorrada - Tel. 93 872 68 33
avibages@avibages.es - www.avibages.es

