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Enfilem el setembre, els dies 
s’escurcen i s’acosten, amb 

certa nostàlgia, els dies freds 
d’hivern. Per a molts s’acaba un 

estiu de treball intens. I, per a 
tots, és l’hora de fer un punt i 

a part. 

En aquell moment en què 
els uns fan balanç i els altres 

preparen un nou curs, als 
calellencs ens arriba la Festa 
Major de la Minerva, aquella 

que coneixem com la Festa 
Major Grossa. Una mena de fi 
de festa amb què celebrem el 

final de l’estiu aprofitant els 
últims dies de mànigues curtes 
i xancletes al ritme dels últims 

concerts d’estiu a l’envelat, a 
barraques, al passeig o a les 

places. 

Acaba un estiu en què hem 
intentat mostrar la nostra millor 

cara a tots aquells que ens han 
visitat. Ara és el nostre moment. 

Gaudim-lo. 

Que tingueu una bona Festa 
Major de la Minerva.

Montserrat Candini i Puig
Alcaldessa de Calella
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D22 TRAU

D22 JODIE CASH FINGERS

D22 IMPERIAL JADE
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DIJOUS,  
22 DE SETEMBRE

18.30 h

A la plaça de l’Ajuntament, pregó 
infantil de Festa Major a càrrec dels 
alumnes de l’Escola Freta. Presència 
i ball dels Gegantons de la Colla 
de Geganters i Grallers de Calella. 
Xocolatada popular a càrrec de 
l’Agrupament Escolta Montnegre. 

21.00 h

A la plaça de l’Ajuntament, pregó de 
Festa Major a càrrec del teixit espor-
tiu de Calella amb motiu de ‘Calella 
2016 Vila Europea de l’Esport’, i brin-
dis popular per a tots els calellencs 
i calellenques. Interpretació del ‘Ball 
de la Llopa’ i del ‘Ballet dels gegants 
de la ciutat de Calella’, a càrrec dels 
Geganters i Grallers de Calella.

22.30 h

A la Sala Mozart, 25è Festival de 
Jazz i Blues a Calella Joan Josep 
Ribas (Txespi), Especial Festival 
amb motiu de l’homenatge pòs-
tum a Joan Josep Ribas, Txespi.
Comptarem amb la presència dels 
millors músics de jazz i blues del 
país: Torrens & Molero Quintet 
i Laura Simó, Xavier Casellas, 
Lluís Coloma Trio, Dani Nel·lo, 
The Walking Stick Man, Amadeu 
Casas, August Tharrats, Joan Pau 
Cumellas, Big Mama Montse, Lluís 
Navarro (El Nanu), KoKo-Jean 
Davis (cantant de The Excitiments) 
i presentat per la reconegudíssima 

cantant Txell Sust.

Entrada: 10 €. Venda anticipada al 
Museu Arxiu, de dimarts a dissabte, 
de 18.00 a 21.00 h; diumenges i fes-
tius, d’11.00 a 14.00 h. I dues hores 
abans de l’espectacle, a la taquilla.

23.30 h

A l’envelat, barraques amb l’actu-
ació dels grups: Trau, Jodie Cash 
Fingers i Imperial Jade. Entrada 
gratuïta.

DIVENDRES,  
23 DE SETEMBRE

10.00 h

Al mercat municipal, cercavila dels 
Trabucaires del Renaixement de 
la Confraria de la Mare de Déu del 
Roser. Amb l’itinerari següent: carrer 
Sant Joan, carrer Església, carrer 
Romaní, carrer Bisbe Sivilla, plaça de 
l’Ajuntament.

10.30 h

A la plaça de l’Ajuntament, Salves 
d’Honor i custòdia de les autoritats 
de l’Ajuntament fins a l’església a 
càrrec de la Colla de Geganters i 
Grallers de Calella i els Trabucaires 
del Renaixement de la Confraria de 
la Mare de Déu del Roser.

10.45 h

A la plaça de l’Església, continuïtat 
de la cercavila dels Trabucaires 
del Renaixement de la Confraria 



D23 MARINAH

D23 HEY! PACHUCOS

D23 MOSTRA DE PLATS CASOLANS

D24 TIRADA A L’ART

D23 HOLI FESTIVAL
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de la Mare de Déu del Roser, amb 
l’itinerari següent: carrer Bisbe Sivilla, 
plaça de l’Ajuntament, carrer Riera, 
riera Capaspre.

11.00 h

A l’església parroquial, missa so-
lemne concelebrada presidida pel 
senyor Bisbe de Girona Francesc 
Pardo i Artigas.

12.00 h

Seguici dels Geganters i Grallers 
de Calella acompanyant les auto-
ritats en sortir de l’església fins a la 
plaça de l’Ajuntament. Tot seguit, 
interpretació del ‘Ballet dels gegants 
de la ciutat de Calella’, entre d’altres.

12.15 h 

Al passeig de Manuel Puigvert, 
davant el monument a la sardana, 
audició de sardanes a càrrec de la 
cobla Maravella.

13.30 h

A l’envelat, 35a Mostra de Plats 
Casolans. Exposició i sorteig de plats 
guisats a benefici de l’Associació de 
Voluntaris i Amics de l’Hospital Sant 
Jaume de Calella. Per participar o 
adquirir tiquets: Fina Pedret, 93 769 
11 31 (de 13 a 17 h); Fina Llopart, 
93 769 25 92 (de 13 a 16 h) i Elisa 
Alférez, 658 98 24 27 (de 20 a 21 h); 
de dilluns a divendres.

18.00 h 

A la plaça Lluís Gallart, Holi Festival: 
la gran festa dels colors! a càrrec 
de GiraEvents i Sound4you. DJ 
animador, la millor música i moltes 
sorpreses. Els primers en arribar, 
bossa de pols gratuïta. Dins el recinte 

hi haurà venda de bosses de pols Holi.

18.00 h

A l’envelat, concert solidari a càrrec 
de l’orquestra Maravella a benefici 
de “Pallassos en rebel·lia”. Entrada: 
10€. Venda anticipada al Museu Ar-
xiu, de dimarts a dissabte, de 18.00 a 
21.00 h; diumenges i festius, d’11.00 
a 14.00 h. I dues hores abans de 
l’espectacle, a la taquilla. 

19.00 h 

A la plaça de l’Església, concert a 
càrrec dels Grallers de Calella.

20.30 h

A l’envelat, ball de Festa Major amb 
l’orquestra Maravella. Gratuït.

21.00 h

A la plaça de l’Església, mostra de dan-
ses amb l’Associació Orientalium.

00.30 h 

A l’envelat, barraques amb l’actuació 
dels grups: Marinah (Ojos de Brujo) 
i Hey! Pachucos. Entrada gratuïta.

DISSABTE,  
24 DE SETEMBRE

9.30 h 

Des de la Piscina Municipal, pujada 
al Far de Calella dels Trabucaires 
del Renaixement de la Confraria 
de la Mare de Déu del Roser, els 
Trabucaires d’Ocata i Trabucaires 
de Llinars del Vallès



D24 ASPENCAT

D24 CASTELLERS

D24 FESTA DEL FLUORESCENT

D24 THE PATILLAS

D24 CORREFOC
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10.00 h

A la platja gran de Calella, a la zona 
de les barques, demostració de Tira-
da a l’art. Organitza Club de Pesca 
Esportiva Calella.

10.30 h

Des de la Piscina Municipal, cercavila 
dels Trabucaires del Renaixement 
de la Confraria de la Mare de Déu 
del Roser, Trabucaires d’Ocata i els 
Trabucaires de Llinars del Vallès 
amb l’itinerari següent: passeig de 
les Roques, pont del passeig, sortida 
pel pas a nivell del carrer de Francesc 
Bartrina, plaça de l’Ajuntament, carrer 
de la Riera fins a la riera Capaspre.

11.00 h

A la plaça de l’Església, taller d’es-
tels, organitzat pel Grup Pa, Vi i 
Moltó i el Club Aeromodelisme.

11.30 h 

A l’envelat, matí en família, petit 
festival familiar. Actuació del grup 
Reggae per Xics amb The Pen-
guins. La Noia del Paraigua pintarà 
cares i es repartiran globus. Entrada 
gratuïta.

16.00 h

A la platja, davant del monument 
a la Sardana, 40a Volada d’Estels, 
organitzat pel Grup Pa, Vi i Moltó i 
el Club Aeromodelisme Calella.

17.30 h

Cercavila dels Castellers de l’Alt 
Maresme, Maduixots, des de la 
plaça de Jeroni Martorell, Costa i 
Fornaguera, Església, Bisbe Sivilla 
fins a la plaça de l’Ajuntament. 

18.00 h 

A la plaça de l’Ajuntament, dia-
da castellera amb l’actuació dels 
Minyons de Terrassa, Carallots de 
Sant Vicenç dels Horts i els Caste-
llers de l’Alt Maresme, Maduixots. 

20.00 h 

A la plaça de l’Església, comiat del 
Pubillatge 2015 i proclamació dels 
representants del Pubillatge de Ca-
lella 2016. Organitzat per l’Associa-
ció Pubillatge de Calella. 

21.00 h

A la Sala Mozart, concert Matèria 
del temps amb Jordi Molina. Entra-
da: 10 €. Venda anticipada al Museu 
Arxiu, de dimarts a dissabte, de 
18.00 a 21.00 h; diumenges i festius, 
d’11.00 a 14.00 h. I dues hores abans 
de l’espectacle, a la taquilla. 

22.00 h

A plaça de Lluís Gallart, correfoc a 
càrrec dels Udols de Foc Diables de 
Calella amb la participació d’altres 
colles convidades. Itinerari: plaça 
de Lluís Gallart, Àngel Guimerà, 
Jovara, Escoles Pies fins a la plaça de 
l’Ajuntament. 

00.00 h

A l’envelat, barraques amb la festa 
del fluorescent a càrrec de Gira-
Events. Obsequi fluorescent pels 
primers participants. DJ, la millor 
música, animador, pluja de regals i 
festa grossa!

Tot seguit actuació dels grups:  
Aspencat i The Patillas. Entrada 
gratuïta.



D25 FOCS ARTIFICIALS

D25 TEATRE

D25 CONCURS D’ARRÒS

D25 TROBADA DE GEGANTS
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DIUMENGE,  
25 DE SETEMBRE

9.30 h

Al carrer de l’Església (Cervantes-
Balmes), plantada de gegants 
participants a la 34a Trobada de 
Gegants. Tot seguit, oferiment d’un 
esmorzar popular a la plaça de Lluís 
Gallart. Preu: 2 €.

10.30 h

Prop de l’envelat, 42è Concurs d’Ar-
ròs a la Cassola, organitzat pel Grup 
Pa, Vi i Moltó, amb la participació 
de concursants d’arreu del Principat. 
Preparació d’una paella monumen-
tal a càrrec del professor de cuina 
Francesc Montasell. Degustació per 
al públic assistent.

11.30 h

Des del carrer de l’Església, cantona-
da Cervantes, cercavila de totes les 
colles participants a la 34a Trobada 
de Gegants. Recorregut: carrer de 
l’Església, Sant Josep, Jovara, Escoles 
Pies, fins a la plaça de l’Ajuntament.

12.30 h

A la plaça de l’Ajuntament, arribada 
de les colles de geganters, on cada 
colla oferirà un ball. Tot seguit, lliura-
ment d’un obsequi a totes les colles 
participants.

18.00 h 

A l’envelat, concert dedicat al teatre 
líric, amb fragments de sarsueles 
tan conegudes i populars com ‘La 
tarbernera del puerto’, ‘Canço d’amor 
i de guerra’, ‘La viuda alegre’ entre 
altres. A càrrec del Cor i l’Orques-
tra Simfònica Harmonia. Amb la 
participació de la soprano Beatrice 
Jiménez i el tenor Ezequiel Casa-
mada. Dirigits per Albert Deprius. 
Entrada: 10€. Venda anticipada al 
Museu Arxiu, de dimarts a dissabte, 
de 18.00 a 21.00 h; diumenges i fes-
tius, d’11.00 a 14.00 h. I dues hores 
abans de l’espectacle, a la taquilla.

20.00 h

A la Sala Mozart, teatre: ‘T’estimo, 
però no tant’ de la Cía Teatre 
Gaudí, amb Ferran Castells, Josep 
Linuesa (La Riera TV3) i Mònica 
Corral. La comèdia més exitosa 
de José L.Alonso de Santos Pares 
i Nines. Versió catalana i direcció: 
Miquel Murga. Entrada: 10€. Venda 
anticipada al Museu Arxiu, de di-
marts a dissabte, de 18.00 a 21.00 h; 
diumenges i festius, d’11.00 a 14.00 
h. I dues hores abans de l’espectacle, 
a taquilla.

21.30 h

Al passeig de Garbí, focs artificials a 
càrrec de Pirotècnia Estalella.



ENTRADES

Envelat (situat al camí de la platja, al 
costat de la casa dels pescadors)

Venda anticipada al Museu Arxiu, de 
dimarts a dissabte de 18.00 a 21.00 h; 
diumenges i festius d‘11.00 a 14.00 h. 
I dues hores abans de l’espectacle, a la 
taquilla.

SEGURETAT DINS L’ENVELAT

Per seguretat, no es permet entrar a 
l’envelat amb ampolles de begudes, vi-
dre, llaunes, bengales, petards, etc. Ni 
amb objectes prohibits com ara nava-
lles, punxons, pals, etc.

CONSUM RESPONSABLE DE L’ALCO-
HOL

Per gaudir d’una festa cívica i amb res-
ponsabilitat, modereu el consum d’al-
cohol.

Si consumiu alcohol, eviteu la conducció.

Els menors d’edat no poden consumir 
cap tipus de beguda alcohòlica.

El consum d’alcohol i altres substàncies 
psicotròpiques està prohibit als espais 
públics.

En cas que presencieu alguna conduc-
ta de risc a causa de la ingesta d’alcohol 
o altres drogues, aviseu la Policia Local 
o els serveis sanitaris més propers.

SEGURETAT EL DIA DELS FOCS ARTI-
FICIALS

Respecteu en tot moment el perímetre 
de seguretat senyalitzat i feu sempre cas 
de les indicacions del servei d’ordre.

No recolliu ni manipuleu les restes d’ar-
tificis que no s’hagin cremat. En el cas 
que en trobeu alguna, aviseu la Policia 
Local o l’organització.

Sempre és convenient que en els actes 
multitudinaris fixeu un punt de trobada 

amb els nens perquè pugui ser útil en 
cas de pèrdua. Si això passés, aviseu la 
Policia Local o la Creu Roja.

En cas d’haver de sortir de forma ràpida 
de la zona dels focs, cal fer-ho sempre 
pels passos subterranis i mai per les vi-
es del tren.

CORREFOC (per als participants)

1. Porteu roba de cotó, preferiblement 
vella, amb mànigues i pantalons llargs, 
i coll tancat. Eviteu la roba de fibra sin-
tètica.

2. Porteu un barret que us cobreixi tot 
el cap i mocador de coll de cotó. 

3. Porteu un calçat adequat (esportiu, 
etc.) i tancat. 

4. No demaneu al veïnat que llanci ai-
gua fins que no hagi acabat l’actuació 
(ja que la pólvora mullada pot tenir 
efectes imprevisibles). 

5. No envaïu l’espai on el grup de foc fa 
l’actuació i no agafeu ni destorbeu cap 
de les persones que en són membres. 

6. Seguiu en tot moment les indicaci-
ons de les persones integrants del grup 
de foc i dels serveis d’ordre públic.

GRAN FESTA DELS COLORS (per als 
participants)

La pols es fabrica amb components na-
turals (midó de blat i colorant alimen-
tari) i són absolutament segurs per a 
l’ús de les persones, també per al medi 
ambient, amb certificats de seguretat i 
certificat pel Reglament CE 1272/2008. 
Si alguna persona té problemes respira-
toris, és aconsellable fer servir màscara 
i no respirar la pols de forma directa. 
És un producte sense gluten, antial-
lergenic, biodegradable i rentable tot i 
que recomanem portar roba vella i de 
color blanc, ja que així la pols de colors 
ressalta més.

INFORMACIÓ I CONSELLS


















