


encén el foc



Ja estem de Festa Major!
Joan Amades, el gran estudiós de les festes i tradicions catalanes explica 
al costumari català, que les festes majors són comunes al conjunt de 
pobles europeus i que tenen una essència i un origen comú. L’origen són les 
creences primitives a l’entorn de l’existència de divinitats o genis, que són 
els posseïdors dels fruits de la terra i s’organitzaven celebracions festives 
per gaudir dels seus favors i per agrair les collites.
En les celebracions el foc era un dels protagonistes. El foc és un element 
ritual, símbol de tenebres però també símbol de purificació.

Antigament per la Festa Major s’estrenaven vestits, joies i complements, 
arribant a quasi competència per impressionar en els balls de nit. També és 
quan es refeien matalassos i s’emblanquinaven les cases. 

La Festa Major actual és festa, tradició i punt de trobada familiar i d’amics. 
És símbol d’implicació i participació de totes les entitats, que són qui donen 
vida a alguns dels actes més singulars i populars. 

Comencem la Festa Major el diumenge 7 d’agost amb el Tir al Plat i 
acabem el dimecres 17 d’agost amb el lliurament de premis d’Instagram, 
del VideoBox i de l’Assassí de la Pastanaga, però entremig us convido a 
assistir i participar a tots els actes que organitzen les diferents entitats i 
l’Ajuntament. 
Gaudiu, jugueu, rieu, balleu i encenem-ho tot! 

Agnès Ferré Cañellas, l’alcaldessa



escalfem la 
Festa!



ACTES PREVIS

diumenge 7

dimecres 10

dijous 11

 7Diumenge

d’agost

10Dimecres

d’agost

11Dijous

d’agost

Durant el matí, una tirada al plat -modalitat 
foso robot- al camp de tir “Cal Rutllat”. 
Organitzat per la Societat de Caçadors.

~
12 hores de futbol sala a partir de les 
9:00 fins a les 21:00 a la pista de l’Escola 
nova Ull de Vent per nascuts de l’any1999 al 
2002. Organitza grup de Joves.
19:00h a la plaça de l’Església, espectacle 
per als nens “No pas nas” del pallasso Magí 
Valls a continuació, al CMC, projecció del 
documental “24+1 Bufó al Nepal”.

~
19:00h al CMC inauguració de les 
exposicions de la Festa Major: Duplo’s 
de Zara, 10 anys de l’Escola, Puntaires, 
Joventut Bisbalenca i Ochotorena i al local 
de la Gent Gran Ignacio del Peral.
A continuació, al CMC, presentació de 
l’Assassí dela Pastanaga pels Esventats.



espurnes a             
la nit



DIVENDRES 12 D’AGOST12Divendres

d’agost

18:30h Cercavila amb el grup de Gegants 
de la Societat, Colla Castellera Els Bous, 
El Ball de Diables i Diablons de la Bisbal,el 
Ball de Gitanes de l’Arboç i els Bastoners de 
Llorenç.

20:00h a l’Ajuntament, Pregó de Festa 
Major a càrrec de la Directora de l’Escola 
Ull de Vent, Assumpció López.

A continuació, a la Plaça de l’Església 
Versots pels Diables de la Bisbal.

22:30h Correfoc pels carrers de la Vila amb 
el Ball de Diables i Diablons de la Bisbal, 
Diables de la Granada i Ball de Diables 
Espantus dels Monjos

24:00h Nit Jove a l’envelat amb el Grup 
Allioli i Dj OGT.
de 00:30h a 02:30 VideoBox a l’envelat.



foc al cos



13Dissabte

d’agost
De 12:00h a les 14:00h a la Plaça 
Sant Jordi, Diada Castellera dels 
Bous amb la Colla Castellera els 
Bous i Nois de la Torre.

de 17:00h a 20:00 Maquilla’t per la 
Festa Major amb Ruth López al CMC.

18:30h a l’envelat actuació per als 
nens amb Kids Party Show.

18:30h a la plaça Sant Jordi, 
torneig d’Escacs. Organitza Grup 
d’Escacs de la Societat.

20:00h a l’Envelat, gran Ball de 
Tarda amb l’orquestra Selvatana.

22:00h Sopar dels Diables de la 
Bisbal a la plaça Pau Casals. 

23:00h Gran Concert i ball de nit 
amb l’Orquestra Selvatana i a 
continuació Dj’s Esventats amb 
Otger & Pau.

de 00:30h a 02:30 VideoBox a l’envelat.



la sang ens 
bull



14Diumenge

d’agost

12:30h Missa a l’Església de Santa Maria.

13:15h a la Plaça de l’Església Tómbola Kit 
Kat Sempre Toca.

17:00h Gimkana Esventada pels carrers 
del poble. Organitzada pels Esventats

18:30h a l’Església concert de Festa Major 
de la Coral Antistiana, Prades Cor i Maskili.

21:00h Correfoc infantil amb Ball de 
Diablons de la Bisbal, Diablons de Sant 
Jaume, i Diablons de Torrelles de Foix.

24:00h a l’envelat nit de música i festa amb 
La banda del coche rojo, i DJ Ferri & 
Enzo Ferrara, a continuació Xaranga de fi 
de festa.
de 00:30h a 02:30 VideoBox a l’envelat.



escalfem
la plaça



15Dilluns

d’agost
8:00h matinades amb els grallers de 
la Societat
10:30h Missa Solemne amb la Coral 
Antistiana i Santa Maria.

11:30h cercavila del Grup de 
Geganters i Grallers de la Societat, 
des de l’Església fins a la Societat.

12:00h pilars de cortesia a 
l’Ajuntament i a continuació 
gran Diada castellera amb la Colla 
Joves Xiquets de Valls, Colla Vella 
dels Xiquets de Valls, Castellers de 
Vilafranca i els Bous de la Bisbal.

18:00h futbol de Festa Major, 
32 Trofeu Josep Rovira Andreu al 
poliesportiu municipal amb l’equip 
amateur de 4rta Catalana de Joventut 
Bisbalenca CF i Vilanova CF.

de 17:00h a 20:00 Maquilla’t per la 
Festa Major amb Ruth López al CMC.

19:00h a l’envelat sardanes amb 
l’orquestra Costa Brava i Dansaires 
del Penedès.

20:00h ball de tarda a l’envelat amb 
l’orquestra Costa Brava.

23:00h concert i ball de nit amb 
l’orquestra Costa Brava.

02:30h gran Final de Festa Major 
amb John’s Lemon Dj’s, música i 
show fins al final!.



encén el cor



16Dimarts

d’agost

17Dimecres

d’agost

18:00h a la Plaça Sant Jordi, vine a ballar 
amb una Classe oberta de swing i a 
continuació Masterclass de zumba.

~

20:00h al CMC lliurament dels premis de 
la pastanaga, del concurs Instagram i del 
VideoBox.



 
informació+  

d’Instagram  
2n Concurs

BASES CONCURS INSTAGRAM 
#festamajorbisbal
La regidoria de Festes de l’Ajuntament de 
La Bisbal del Penedès convoca el II Concurs 
Fotogràfic a la xarxa Instragram per la Festa 
Major de 2016.
 
Qui hi pot participar?
Qualsevol persona que faci una fotografia de la 
Festa Major a través d’Instagram.
 
El tema del concurs
Festa Major La Bisbal del Penedès 2016, en 
totes les activitats que figuren al programa de 
Festa Major.

Com es participa?
1 Primer t’has de fer seguidor del perfil 
d’instagram de l’Ajuntament de La Bisbal del 
Penedès creat pel concurs @festamajorbisbal

2 La fotografia ha d’estar degudament 
etiquetada amb #festamajorbisbal, sense 
perjudici d’altres etiquetes 

3 Publicar la foto a la xarxa Instagram 

Posa’t guapa per la Festa Major, a 
càrrec de Ruth López al CMC els dies 13 i 
15 de les 17:00 a les 20:00h, maquillatge 
gratuït.

Horaris de les exposicions: tots els dies 
de la Festa Major de 17:00h a les 20:00h.

Sopar dels Diables,+ informació als 
cartells i Ball de Diables de la Bisbal.

Inscripcions del futbol 12 hores trucar 
al 628690069 (Joel).

Consulteu els cartells pel recorregut dels 
correfocs, és el mateix que l’any passat.

L’Ajuntament posa a disposició del públic taules i 
cadires sense reserva prèvia. Hi haurà servei de bar. 
Tots els actes són públics i gratuïts. L’Ajuntament 
es reserva el dret de modificar aquest programa si 
les circumstàncies ho aconsellessin.
+informació a www.bisbalpenedes.com
design: K.ta For The Win



 
informació+  

d’Instagram  
2n Concurs mitjançant un usuari propi.  Aquest fet implica el 

reconeixement per part de l’autor o autora, que 
es tracta d’una obra original i pròpia.

4 No hi ha limitació a la quantitat de fotografies 
publicades per participant.

5 Les imatges no podran contenir cap contingut 
ni material obscè, sexualment explícit, violent, 
ofensiu o difamatori.

6 Les imatges hauran obtingut prèviament les 
autoritzacions necessàries de les persones que hi 
figurin, sobretot si es tracta de menors

7. La regidoria de Festes té la facultat de rebutjar 
les imatges que no compleixin els requisits 
d’aquestes bases.
 
Com funciona?
Cada dia de la Festa Major, des del dijous 11 
d’agost fins el dilluns 15 d’agost una part del 
jurat escollirà les millors fotografies del dia 
anterior etiquetades amb el #festamajorbisbal, i 
les publicarà al perfil d’Instagram i al Facebook 
de l’Ajuntament on podran ser votades.
El dia 17 el jurat premiarà les dos millors 
fotografies d’entre les seleccionades de cada dia 
de la Festa Major
La tercera fotografia (premi del públic), serà la 
fotografia amb més vots aconseguits sumant 
els vots de la foto al Facebook de l’Ajuntament 

més els vots de la foto al perfil d’Instagram @
festamajorbisbal

El jurat
El jurat estarà format per l’Alcaldessa, el regidor 
de Festes i diversos artistes del municipi 
Lliurament de premis
El dimarts 16 d’agost a les 20:00h a l’auditori 
del CMC es farà públic el veredicte del jurat i es 
lliuraran els premis
 
Premis
Es premiaran 3 fotografies. 
Hi haurà dos premis del jurat i un premi del Públic

Drets d’imatge
Els drets de les imatges seran propietat de 
l’autor o autora de la fotografia, compartides 
amb el règim de copropietat que ja marca la 
normativa d’Instagram.L’Ajuntament de La Bisbal 
del Penedès podrà fer ús de les fotografies al 
web municipal, Instagram, Facebook, revista 
municipal i al programa de Festa Major de l’any 
següent, mencionant sempre el nom de l’autor.
 

Imatge de portada, guanyadora del 1er 
concurs instagram FM 2015 fotografia 
de Pedro J. Sánchez Luling. Totes les 
imatges d’aquest programa corresponen 
al Concurs d’Instagram de 2015



 
concurs creatiu d’idees

VideoBox
 
de la Pastanaga
l’Assassí

Bases del VideoBox
Durant els dies de la Festa Major hi 
haurà una Box a l’envelat. Un espai 
tancat preparat per a la grabació de 
video perquè tots els joves i no tant 
joves puguin dir la seva, proposar idees 
i activitats per a realitzar al nostre 
municipi.

Com puc participar:
Els dies 12, 13 i 14 de les 00:30h fins 
a les 02:30h podeu accedir a la Box que 
estarà al costat de la pista. Durant 3 
minuts podeu explicar de la manera que 
creieu més original la idea que teniu  per 
als joves.

Condicicions:
- L’enregistrament no superarà els 3 
minuts per sessió. És obligatori que el 
primer que enregistreu sigui el vostre 
nom i un número de teléfon.
-No hi poden accedir més de tres 
persones en una sola sessió.

-Podeu utilitzar tot tipus d’atrezzo o 
objectes que tingueu, o que podreu trobar 
dins la box
- Les  grabacions no podran contenir cap 
contingut ni material obscè, sexualment 
explícit, violent, ofensiu o difamatori
- Els menors hauran d’anar acompanyats d’un 
adult.

-La regidoria de Festes té la facultat de 
rebutjar qualsevol grabació que no compleixi 
els requisits d’aquestes bases. Tanmateix 
l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès podrà 
fer ús de les grabacions al web municipal, 
Instagram, Facebook, o d’altres mitjans.

Premis: 
Hi haurà un premi per la grabació més original 
i que aporti una idea factible i innovadora, la 
qual serà materialitzada per la Regidoria de 
Joventut.
Premi: Un Dron amb sistema de grabació 
d’imatge i video.
El premi es lliurarà el dimarts 16 d’agost a les 
22H al CMC.

El jurat està format per els regidors de 
l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i un 
membre de Jove Baix Penedès.



 
concurs creatiu d’idees

VideoBox
 
de la Pastanaga
l’Assassí

Inscripcions: 
-31 juliol a la tarda a la Plaça de 
l’Església.
-7 d’agost a la tarda a la Plaça de 
l’Església.
-9 d’agost a la tarda al CMC.

Com s’hi juga? 
-Dijous dia 11 d’agost a les 20:00h al 
CMC, es repartirà a cada participant 
una cartolina amb el nom de la seva 
víctima.
-Cada participant ha de portar una 
PASTANAGA de casa. Hi ha concurs a 
la pastanaga més original. 
- El joc comença el divendres 12 després 
del pregó, i acaba el 15 d’agost un cop 
acabat el ball. 

-Assassinar, és tan fàcil com tocar la 
panxa de la víctima amb la pastanaga. 
Un cop “morta”, aquesta persona queda 
eliminada del joc i ha de lliurar la seva 
cartolina a la persona que l’ha matat, que 
tindrà el nom de la seva pròxima víctima. 

- Els premis es repartiran el dimarts 16 
d’agost a les 20h al CMC. Haureu de 
portar les targetes guardades de les 
vostres víctimes una hora abans del 
lliurament de premis al mateix CMC.

Més informació: 
-Paradetes informatives els dies de les 
inscripcions. 
-Facebook d’esventats: 
Facebook.com/esventatsbisbal
-Correu esventats: 
esventatsbisbal@gmail.com
-Qualsevol esventat que trobeu pel 
carrer. 



Ajuntament de 
la Bisbal del Penedès


