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Ajuntament de Banyeres del Penedès
ÀREES DE FESTES I CULTURA



Banyerencs i Banyerenques, un any més, la nostra Festa Major
quedarà marcada per la COVID-19. Institucions i poble hem
treballat plegats per millorar aquest últim any. De mica en mica,
anem tenint molta gent vacunada o immunitzada, però encara
no és suficient, ja que tenim persones que segueixen corrent el
risc de contagiar-se. Tal com dic, hem millorat, però demano
prudència i paciència per evitar tornar enrere. 

Des de les Àrees de Festes i de Cultura s'ha treballat i se
seguirà treballant per poder anar recuperant la nostra Festa
Major tal com la coneixem, però aquest any i molt a pesar de
tots i totes, encara no estem a nivells del 2019 per fer la festa
que volem. Igualment i complint les normatives que ens
marquen des del Procicat, intentarem que amb l'ajuda i
prudència de tots els veïns i veïnes, puguem fer una petita
Festa Major i retrobar el caliu de la gent i les entitats culturals
que són l'essència de la nostra festa. 

MOLT BONA FESTA MAJOR!!!

Amadeu Benach i Miquel
Alcalde

SALUTACIÓ DE L'ALCALDE:

DISSABTE 10:
13h a la Plaça de l'Ajuntament: Tronada del Ball de Diables de
Banyeres del Penedès
Nota: Control d'aforament a l'accés a la plaça.

13h en diversos bars del municipi: Gran Vermut Musical, amb músics de
la nostra comarca.
Al Bar Moriles: ERICAH LEIN GROUP. Duet. Temes propis i versions de pop i rock,
des de Robin Williams fins a Rosana passant per Jarabe de Palo, Vanesa Martín,
Stingo o Marcela Morelo entre d’altres. 
A Can Toni: JAZZUL. Veu i guitarra que junts s’endinsen en els gèneres del Nu-Jazz,
Pop, Chill R&B i Soul creant un so propi, elegant, dinàmic i ric en climes jazzístics.

18.30h en diferents punts del municipi: Actuació de les entitats locals:
Drac Petit de Banyeres, el Ball de Diables Infantil de Banyeres, els Bastoners
Banyerencs, els Gegants de Banyeres i Grallers Els Aixarts.
Els lluïments estàtics es faran a: C/Saragossa, C/La Granja, Avda Verge del
Priorat i C/Pau Casals.
Nota: Les actuacions es faran en espais perimetrals i controlats, es demana als
veïns i veïnes que vegin les actuacions des del seu balcó, terrat o des de la zona
més propera a la seva residència i evitin els desplaçaments. Queda prohibit
interactuar el públic amb els membres de les entitats.
Avisos: Es demana a tots els establiments públics i habitatges particulars que a
l’hora de les actuacions de les entitats de foc posin cobertes sòlides als aparadors,
portes, tendals, gespa artificial o qualsevol altre mobiliari que pugui quedar afectat
per les espurnes del foc, i que els cotxes no aparquin ni circulin de 16 h a 20 h pels
carrers C/Saragossa, C/ La Granja, Av. Verge del Priorat, C/ Pau Casals.

19.30h a la Plaça de l'Ajuntament: Pregó de la Festa Major.
A càrrec de la Llar d’avis de Banyeres que enguany celebra el seu 30è
aniversari.
Nota: L’Ajuntament obliga l’ús de la mascareta en aquest acte.

22.30h a la Pista Coberta: La Nit Màgica de Banyeres, amb l'espectacle
"Il·lusionadors". Festival de màgia que reuneix a cinc dels millors mags
catalans especialitzats en totes les disciplines de la màgia i que recull
números amb premis nacionals i internacionals.
Nota: Entrada gratuïta. Els empadronats/des o amb residència al nostre terme
municipal podran recollir l'entrada gratuïta al Centre Cívic de Banyeres del dia 5 al 9
de juliol (vegeu horari a les notes de darrere el programa). L'horari d'accés al recinte
amb entrada serà de 21.45 h a 22.15 h i sense entrada de 22.15 h a 22.30 h, sempre
que no estigui cobert l'aforament. L’Ajuntament obliga l’ús de la mascareta en tot
moment dins el recinte. Aforament limitat segons normativa vigent.

DIVENDRES 9:



Al Cafè de la Societat Nova: ELS AIXARTS. Grup de 4 gralles amb timbal de
repertori tradicional d’estils variats (pasdobles, marxes, mazurques, etc.), ambient de
Festa Major.
Al Bar Font: LES 3 CLAUS MUSICALS. Grup format per violí, violoncel i saxo.
Versions musicals internacionals de música clàssica, pop, rock i bandes sonores
cinematogràfiques.
Al Bar El Jardí: LA SOLFA. Música jazz, cançó catalana, cançons de festival i bandes
sonores de cinema per apropar al públic els somnis i la il·lusió de la mà de la música.

15h al Campanar de l'Església: Repic de campanes de Festa Major.
A càrrec del grup de campaners de la parròquia.

22h en diferents punts del municipi: Actuacions i lluïments de les
entitats de foc locals:
Drac de Banyeres del Penedès, Ball de Diables de Banyeres del Penedès,
Bandolers i Trabucaires d'en Montserrat Poch.
Els lluïments estàtics es faran a: C/Saragossa, C/La Granja, Avda Verge del
Priorat, C/Pau Casals, C/Mestre Güell, C/Pellisses, C/Francesc Macià, Camí de Vila
i Plaça de l'Om.
Nota: Aquest any no hi haurà la volada del Drac de Banyeres, ni els versots, ni la
carretillada del Ball de Diables, ni actuacions a la Plaça de l’Ajuntament. Les
actuacions es faran en espais perimetrals i controlats, es demana als veïns i veïnes
que vegin les actuacions des del seu balcó, terrat o des de la zona més propera a la
seva residència i evitin els desplaçaments. Queda prohibit interactuar el públic amb
els membres de les entitats.
Avisos: Es demana a tots els establiments públics i habitatges particulars que a
l’hora de les actuacions de les entitats de foc posin cobertes sòlides als aparadors,
portes, tendals, gespa artificial o qualsevol altre mobiliari que pugui quedar afectat
per les espurnes del foc, i que els cotxes no aparquin ni circulin de 20 h a 00.30 h
pels carrers: C/Saragossa, C/ La Granja, Av. Verge del Priorat, C/ Pau Casals, C/
Mestre Güell, C/Pallisses, C/ Francesc Macià, Camí de Vila i Pl. de l’Om. 

00.00h des de tres punts del municipi:  Petits Castells de Foc.
A càrrec de la Pirotècnia Igual. S'encendran simultàniament des de tres
punts diferents del municipi: Plaça de l'Om, Plaça 11 de Setembre i parc de
l'escola.
Nota: es recomana als veïns i veïnes que per a evitar aglomeracions, vegin el
castell de foc des del seu balcó, terrat o des de la zona més propera a la seva
residència.

DIUMENGE 11:
8.30h en diferents punts del municipi: Matinades amb els Bandolers i
Trabucaires d'en Montserrat Poch, el Ball de Diables de Banyeres del
Penedès i els Grallers Els Aixarts.

Punts enceses estàtiques del Ball de Diables: Plaça de l’Om – Plaça de
l’Ajuntament – Plaça 11 de Setembre – Parc Príncep d’Astúries – Zona Pinatellada
– Pàrquing de l’escola.
Avisos: Es demana a tots els establiments públics i habitatges particulars que
posin cobertes sòlides als aparadors, portes, tendals, gespa artificial o qualsevol
altre mobiliari que pugui quedar afectat per les espurnes del foc, i que els cotxes no
aparquin de 7 h a 11 h en els espais que estaran degudament senyalitzats en les
zones indicades anteriorment.
Recorregut Trabucaires i Grallers: Plaça Ajuntament – Rambla Pujolet – Carrer
Saragossa – Carrer La Granja – Avinguda Catalunya – Avinguda Marta Mata -
Avinguda Verge del Priorat – Carrer Pau Casals – Carrer Mestre Güell – Carrer
Pallisses – Carrer Montserrat – Carrer Francesc Macià – Camí de Vila – Plaça de
l’Om – Plaça de l’Ajuntament.

11.30h a l'Església Parroquial: Missa de Festa Major.

13h a la Plaça de l'Ajuntament: Ballada i concert de sardanes.
Amb la Cobla Ressò dels Dansaires del Penedès.
Nota: L’Ajuntament obliga l’ús de la mascareta en aquest acte.

12h - 15h a la Pista Coberta: Vermut Comercial and Hits amb Dj Rush.
Nota: Aforament limitat segons mesures de seguretat de la Covid-19. Obligatori l'ús
de la mascareta, només es podrà treure en el moment de consumir a la taula. 3
Espais: zona de ball amb aforament limitat i amb ús de la mascareta obligatori en tot
moment / zona de taules amb cadires / grades.

18h en diferents punts del municipi: Actuacions de les entitats locals.
Drac de Banyeres del Penedès, Drac Petit de Banyeres del Penedès, Ball de
Diables de Banyeres del Penedès, Ball de Diables Infantil de Banyeres del
Penedès, Bandolers i Trabucaires d'en Montserrat Poch, Bastoners
Banyerencs, Gegants de Banyeres i Grallers Els Aixarts.
Els lluïments estàtics es faran a: C/Saragossa, C/La Granja, Avda Verge del
Priorat, C/Pau Casals, C/Mestre Güell, C/Pallisses, C/Francesc Macià, Camí de Vila
i Plaça de l'Om.
Nota: Aquest any no hi haurà actuacions a la Plaça de l’Ajuntament. Les actuacions
es faran en espais perimetrals i controlats, es demana als veïns i veïnes que vegin
les actuacions des del seu balcó, terrat o des de la zona més propera a la seva
residència i evitin els desplaçaments. Queda prohibit interactuar el públic amb els
membres de les entitats.
Avisos: Es demana a tots els establiments públics i habitatges particulars que a
l’hora de les actuacions de les entitats de foc posin cobertes sòlides als aparadors,
portes, tendals, gespa artificial o qualsevol altre mobiliari que pugui quedar afectat
per les espurnes del foc, i que els cotxes no aparquin ni circulin de 16 h a 21 h pels
carrers: C/Saragossa, C/ La Granja, Av. Verge del Priorat, C/ Pau Casals, C/ Mestre
Güell, C/Pallisses, C/ Francesc Macià, Camí de Vila i Pl. de l’Om. 



DIMECRES 14:
21.30h a la Societat Nova: Tradicional Sopar a la Fresca.
Coca enramada, sangria, síndria i cafè.
En acabar, concert en viu amb The Beatl’s Tribute Band.
Preu socis 17€ / no socis 22€.
Inscripcions al cafè de la Societat Nova fins al dia 11 de juliol.

11.30h a la Pista Coberta: Espectacle familiar amb Pep Callau i els
Pepsicolen. Una forma diferent de viure la festa, on tot el món és
protagonista. La improvisació es transforma en espectacle, i l’espectacle en
participació. Una animació infantil trepidant, imparable i sorprenent! Música,
xanquers, paracaigudes, confeti i molt més!
Nota: L’Ajuntament obliga l’ús de la mascareta en tot moment dins el recinte.
Aforament limitat segons normativa vigent.

19h a la Pista Coberta: Actuació Seccions Infantils i Juvenils de l'Esbart
Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès, amb l'espectacle "Entre vinyes"
Nota: L’Ajuntament obliga l’ús de la mascareta en tot moment dins el recinte.
Aforament limitat segons normativa vigent.

22h a la Pista Coberta: Actuació Cos de Dansa de l'Esbart Santa Eulàlia
de Banyeres del Penedès, amb l'espectacle "La nostra terra; les nostres
danses".
Nota: L’Ajuntament obliga l’ús de la mascareta en tot moment dins el recinte.
Aforament limitat segons normativa vigent.

DILLUNS 12:

20h - 22h a la Pista Coberta: Ball de tarda amb l'Orquestra Selvatana.
Nota: Aforament limitat segons mesures de seguretat de la Covid-19. Obligatori l'ús
de la mascareta, només es podrà treure en el moment de consumir a la taula. 3
Espais: zona de ball amb aforament limitat i amb ús de la mascareta obligatori en
tot moment / zona de taules amb cadires / grades.

00.00 h a la Pista Coberta: Concert amb l'Orquestra Selvatana.
Nota: L’Ajuntament obliga l’ús de la mascareta en tot moment dins el recinte.
Aforament limitat segons normativa vigent.
Entrada gratuïta pel ball de tarda i concert de la Selvatana. Els empadronats/des o
amb residència al nostre terme municipal podran recollir l'entrada gratuïta al Centre
Cívic de Banyeres del dia 5 al 9 de juliol (vegeu horari a les notes de darrere el
programa). Hi haurà una sola entrada pels dos actes, a la sortida del ball de tarda
es posarà una identificació per tornar a entrar al concert de la nit. L'horari d'accés al
recinte amb entrada a la TARDA serà de 19.30 h a 20.00 h i sense entrada a partir
de les 20.00 h, sempre que no estigui cobert l'aforament. L'horari d'accés al recinte
amb entrada a la NIT serà de 23.30 h a 00.00 h i sense entrada a partir de les
00.00 h, sempre que no estigui cobert l'aforament.

NOTES
L'Ajuntament es reserva el dret a la introducció de canvis.

Horari obertura del Museu Josep Cañas: diumenge d'11 h a 14 h.

Horari recollida d'entrades al Centre Cívic de Banyeres:
· dilluns 5 de juliol de 9h a 14h
· dimarts 6 de juliol de 9h a 14h i de 18h a 20h
· dimecres 7 de juliol de 9h a 14h
· dijous 8 de juliol de 9h a 14h i de 18h a 20h
· divendres 9 de juliol de 9h a 14h

Fem lluir entre tots la nostra festa i el nostre  poble.
Pengeu les banderes al balcó

MESURES DE SEGURETAT DERIVADES DE LA COVID-19
En termes generals és obligatori l’ús de la mascareta en espais tancats, i
en exteriors sempre que no es pugui mantenir una distància mínima
d’1,5m amb persones no convivents. Es recomana el rentat freqüent de
mans amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques, així com la
ventilació freqüent d’espais tancats.

En l’àmbit de la restauració està limitat a sis persones el nombre màxim
de comensals per taula o agrupació de taules a l'interior i deu a l'exterior,
llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. L’horari de tancament
per a les activitats culturals i serveis de restauració és a les 1.00 h. I
sobretot no poden participar en els actes persones que tinguin
símptomes de COVID-19 o estiguin aïllades o en quarantena. Cal actuar
sempre amb seny i responsabilitat.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
ÀREES DE FESTES I CULTURA


