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La nostra festa més estimada
L’any passat, quan per responsabilitat no vam poder 
celebrar la Festa Major, totes i tots ens vam sentir una 
mica tristos. 
Enguany, amb alegria, recuperem la Festa i ho 
fem amb una programació variada, imaginativa i 
innovadora que garanteix diversió i seguretat, passar-
ho bé i ser responsables.
Diversos espais, totes les mesures de seguretat i una 
qualitat espectacular en totes les propostes, amb 
iniciatives per a tots els perfils de la nostra població.
Les entitats i associacions de la ciutat tornaran, a més, 
a fer bategar el cor de la nostra cultura.
Amb prudència, amb seny, amb felicitat, gaudim d’una 
Festa Major diferent però, al cap i a la fi, la nostra festa 
més estimada.

Nuestra fiesta más querida
El año pasado, cuando por responsabilidad no 
pudimos celebrar la Festa Major, todas y todos nos 
sentimos un poco tristes. 
Este año, con alegría, recuperamos la Festa y lo 
hacemos con una programación variada, imaginativa 
e innovadora que garantiza diversión y seguridad, 
pasarlo bien y ser responsables.
Diversos espacios, todas las medidas de seguridad 
y una calidad espectacular en todas las propuestas, 
con iniciativas para todos los perfiles de nuestra 
población.
Las entidades y asociaciones de nuestra ciudad 
volverán, además, a hacer latir el corazón de  
nuestra cultura.
Con prudencia, con sensatez, con felicidad, 
disfrutemos de una Festa Major diferente pero,  
al fin y al cabo, nuestra fiesta más querida.

Juan Pablo Beas
Regidor de Cultura



Gaudir la festa amb responsabilitat
És temps de Festa Major, de gaudir, de compartir, de 
divertir-nos, de relacionar-nos, de compartir la ciutat. 
Tots i totes en tenim ganes i més encara després 
d’un any sense Festa Major com a conseqüència de 
la pandèmia. I aquest any ho farem d’una manera 
especial: amb prudència i responsabilitat. Prudència 
per continuar lluitant contra el virus que des de 
fa més d’un any posa en solfa la nostra societat i 
responsabilitat per respectar les mesures sanitàries 
preses. Al programa de la festa trobareu desenes 
d’activitats, totes elles programades amb rigor i amb 
respecte per a la contenció del virus. Confiem que 
l’any vinent puguem sortir al carrer amb normalitat 
però sobretot confiem poder trobar-nos tots. Bona 
Festa Major! 

Gaudir la festa amb responsabilitat
Es tiempo de Fiesta Mayor, de disfrutar, de 
compartir, de divertirnos, de relacionarnos, de 
compartir la ciudad. Todos y todas tenemos ganas 
y más aún después de un año sin Fiesta Mayor 
como consecuencia de la pandemia. Y este año lo 
haremos de una manera especial: con prudencia y 
responsabilidad. Prudencia para continuar luchando 
contra el virus que desde hace más de un año ha 
puesto en riesgo nuestra sociedad y responsabilidad 
para respetar las medidas sanitarias. En el programa 
de la fiesta encontraréis decenas de actividades, 
todas ellas programadas con rigor y con respeto para 
la contención del virus. Confiamos que el próximo año 
podamos salir a la calle con normalidad pero sobre 
todo confiamos poder encontrarnos todos. ¡Buena 
Fiesta Mayor!    

Ana Alba Aguilera 
L’alcaldessa
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DIVENDRES
 3 DE SETEMBRE

19.00 h
Pregó de la Festa Major
A càrrec del Club d’Hockey 
Sant Andreu amb motiu del 50è 
aniversari celebrat l’any 2020.
L’acte comptarà amb la 
participació dels gegants Andreu 
i Quimeta i dels Castellers de 
l’Adroc.
Lloc: Parc Central
Cita prèvia: www.sabarca.cat

19.30 h
Tronada d’inici 
de la Festa Major
A càrrec d’Espectáculos Rey.
Lloc: Ajuntament

19.30 h
Scape Room de terror
Una experiència terrorífica, on 
tindreu 60 minuts per escapar 
d’aquest tenebrós hotel.
L’Ajuntament de Sant Andreu de 
la Barca i Haunted Hotel obriran 
les seves portes per a tots/es els/
les joves de Sant Andreu amb 
la JoveCARD oferint un 50% de 
descompte.
Lloc: C. del Rector Juanico, 28
Informació i reserva d’entrades al final del 
programa.
Entrades: 9 € usuari JoveCARD / 18 € 
preu habitual 

PREGÓ DE 
FESTA MAJOR
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20.00 h
Espectacle itinerant
La gran família
De la companyia Fadunito. 
Una “gran i peculiar família” 
passejarà per alguns carrers de 
la ciutat. 
Sortida del cercavila: Av. de
la Constitució. Centre Cultural
Aigüestoses

20.30 h
Concert d’Anna Guerrero
Cantant coneguda abans com 
Ana Sánchez combinarà en el 
seu repertori cançons conegudes 
amb composicions pròpies.
Lloc: Teatre Núria Espert
Informació i venda d’entrades a  
www.teatrenuriaespert.cat
Entrades: 13 € taquilla / 11,50 € web / 10 
€  -25 anys i +65 anys 

22.00 h
Nit de música en viu 
Nit de música en viu amb grups 
que tocaran cançons pròpies i 
versions. Vine a gaudir d’un espai 
fantàstic per trobar-te amb la 
colla i començar de la millor 
manera la Festa Major.
Lloc: Parc Central
Organitza: Agrupació de Joves de Sant 
Andreu de la Barca
Cita prèvia: www.sabarca.cat 
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22.30 h
Espectacle d’improvisació
Acatomba
Vine, proposa una frase quan 
entris i gaudeix d’una actuació on 
els espectadors i espectadores 
sereu els creadors de l’espectacle! 
Una comèdia improvisada amb un 
punt gamberro.
Lloc: Escola Joan Maragall. Pati
Cita prèvia: www.sabarca.cat

22.30 h
Concert d’Héroes 
de la Antártida 
Banda tribut a Mecano que 
interpretarà grans èxits com Cruz 
de navajas, Me colé en una fiesta, 
Mujer contra mujer, d’entre tot el 
seu llarg repertori.
Lloc: Av. de la Constitució. 
Recta del Palau
Cita prèvia: www.sabarca.cat
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DISSABTE
 4 DE SETEMBRE

8.00 h
Matinades de gralles i
trabucaires 
Amb la participació dels Grallers 
i Tabalers de Sant Vicenç dels Horts, 
els de Castellbisbal, els Garrofers de 
Sant Boi i els Grallers de l’Agrupació 
Cultural Aigüestoses de Sant Andreu 
de la Barca.
Trobada i sortida: Av. de
la Constitució, davant de
l’Escola Can Salvi
Organitza: Grallers i Tabalers de 
l’Agrupació Cultural Aigüestoses

9.00 h
Cursa d’slot
Curses d’aquest esport 
competitiu de circuits de 
carreres en miniatura per als 
més joves, que durant un matí 
podran convertir-se en pilots 
especialitzats. 

Activitat per a menors de 13 anys.
Lloc: Local de l’Associació
Club Slot de Sant Andreu de la
Barca
Organitza: Club d’Slot de Sant Andreu de 
la Barca
Cita prèvia: www.sabarca.cat

10.00 h
Docufòrum sobre el món
casteller
Castells. Documental de 
Pedro de la Fuente i James 
Worsley, premiat al Festival 
de Curtmetratges de Kinsale i 
seleccionat a la Mostra oficial 
de curtmetratges del National 
Geographic. L’acte comptarà 
amb un col·loqui després de la 
projecció.
Lloc: Teatre Núria Espert
Organitza: Castellers de l’Adroc
Cita prèvia: www.sabarca.cat
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10.00 h
2n Torneig Carcassonne
Júnior i ludoteca per a
tothom
Lloc: Pl. de l’11 de Setembre
Organitza: Owl Language School i El Dado 
Enroscado
Cita prèvia: www.owl.cat

10.30 h
Tallers castellers
Els Castellers de l’Adroc oferiran 
els tallers – assaigs “ Vine a tocar 
el cel” i “Una pinya com l’Adroc” 
per conèixer les interioritats del 
món casteller. 
Lloc: Pl. de Federico García
Lorca
Organitza: Castellers de l’Adroc

11.30 h
Taller de teatre al teatre
Quines bèsties! 
Ets un petit gran artista? T’agrada 
el teatre? 
Si tens entre 6 i 11 anys, vine a 
fer titelles amb paper d’embalar. 
Donarem vida a personatges molt 
bèsties!
Horari: d’11.30 a 13.00 h
Cita prèvia a: sensedrama@gmail.com
Lloc: Teatre Núria Espert
Organitza: L’Escola de Teatre Sensedrama 
del Casino

16.00 h
7è Torneig Carcassonne i
ludoteca per a tothom
Lloc: Pl. de l’11 de Setembre
Organitza: Owl Language School i El Dado 
Enroscado
Cita prèvia: www.owl.cat
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 4 DE SETEMBRE

TORNEIG
CARCASSONE

TALLER DE TEATRE



17.00 h
Trobada gegantera 
14a Trobada de l’Ètnia
Plantada i ball de gegants amb la 
participació de la Colla Gegantera 
del barri de Sant Josep de 
l’Hospitalet, la Fal·lera Gegantera 
Sagrada Família de Barcelona, els 
Gegants d’Olesa de Montserrat, 
el Ferafoc de Sant Quintí de 
Mediona, la Colla Gegantera de 
Corbera, la col·laboració del grup 
de percussió Ruachamba de 
Pallejà i l’Andreu i la Quimeta de 
l’Agrupació Cultural Aigüestoses 
de Sant Andreu de la Barca.
Lloc: Av. de la Constitució.
Recta del Palau
Organitza: Agrupació Cultural Aigüestoses
Cita prèvia: www.sabarca.cat

18.00 h
Espectacle familiar de circ
The Flamingo’s 
De la companyia Los Herrerita. 
Un espectacle amb malabars, 
monocicles, equilibris i sobretot, 
molt d’humor. 
Lloc: Escola Joan Maragall.
Pati
Cita prèvia: www.sabarca.cat

19.45 h
Batucada 
A càrrec dels Ous de Drac i 
els Tabaldracks de la Colla de 
Diables. 
Sortida de la cercavila: Pl. de
Federico García Lorca
Organitza: Colla de Diables de Sant 
Andreu de la Barca
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20.00 h
Concert de cant coral
Recordant el maig del 68, concert 
amb cançons reivindicatives de 
Bob Dylan, Bella Ciao, Raimon 
o Lluís Llach, entre d’altres, 
en record al moviment social 
desencadenat aquell any que va 
marcar el futur de la societat.
Lloc: Societat Casino
Organitza: Coral Ferran Sors
Cita prèvia: www.sabarca.cat

20.00 h
Concert de Ruth Lorenzo
Cantant i compositora coneguda 
per la seva participació als 
concursos televisius The X Factor 
(en l’edició britànica) i Tu cara 
me suena, i per representar a 
Espanya al Festival d’Eurovisió 
de 2014. Després de Planeta azul 
(Roster Music, 2014) i Loveaholic 

(Raspberry Records, 2017), està a 
punt de publicar el seu tercer disc, 
anomenat Crisàlida.
Lloc: Teatre Núria Espert
Informació i venda d’entrades a www.
teatrenuriaespert.cat
Entrades: 25 € taquilla / 23,50 € web / 21 
€  -25 anys i +65 anys

21.00 h
Espectacle pirotècnic
Espectacle de foc i percussió a 
càrrec de la Colla de Diables de 
Sant Andreu de la Barca.
Lloc: Escola Vall de Palau.
Amfiteatre
Organització: Colla de Diables de Sant 
Andreu de la Barca
Cita prèvia: www.sabarca.cat
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22.30 h
Espectacle 
Tremendu Xou! 
Dels creadors de Big Friday arriba 
aquest xou de llum, música i 
festa en el qual el públic serà el 
protagonista.
Lloc: Escola Joan Maragall.
Pati
Cita prèvia: www.sabarca.cat

22.30 h
Vermunólogos
Espectacle de monòlegs per 
passar una nit de diversió i humor.
Lloc: Parc Central
Cita prèvia: www.sabarca.cat

22.30 h
Concert de Pacto entre
caballeros 
Tribut a Joaquín Sabina. Un 
concert amb les seves millors 
cançons: 19 días y 500 noches, 
Ruido, Y nos dieron las diez, La del 
pirata cojo, entre d’altres.
Lloc: Av. de la Constitució.
Recta del Palau
Cita prèvia: www.sabarca.cat
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DIUMENGE
5 DE SETEMBRE

10.00 h
Cercavila dels Grallers
dels Castellers de l’Adroc
pels carrers de la ciutat 
Sortida: Pl. de l’11 de Setembre
Finalització de la cercavila: Pl. de 
Federico García Lorca.
A continuació, els Castellers de 
l’Adroc oferiran un taller de balls 
tradicionals per a grans i petits.
Organitza: Castellers de l’Adroc

11.00 h
Missa solemne
 de Festa Major
Predicarà l’homilia la Mercè Solé 
i Tey, proposada pel Consell 
Pastoral de la Parròquia, amb la 
participació de la Coral Ferran 
Sors.
Lloc: Església de Sant Llop

11.45 h
Audició de sardanes
a càrrec de la Cobla
Mediterrània
Lloc: Parc Central
Si plou, l’acte es farà a la Societat 
El Casino. Aforament limitat.
Organitza: Societat El Casino
Cita prèvia: Whatsapp 639 274 189 –  
info@elcasino.cat
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18.00 h
Activitat familiar 
Karoli, l’home roda
A càrrec del Professor Karoli.
Espectacle de circ original, 
divertit i fresc que combina 
malabars i acrobàcies, l’enginy 
sobre rodes i la presentació 
d’artefactes, des de monocicles 
alts amb cames a bicis 
minúscules. 
Lloc: Escola Vall de Palau.
Amfiteatre
Cita prèvia: www.sabarca.cat

18.00 h
Activitat familiar de
màgia The Postcard 
A càrrec del mag Txema.
Diuen que és l’únic carter que 
ha repartit cartes en més de 20 
països. Després d’entregar-ho tot, 

s’adona que té un paquet sense 
destinatari. Que farà?
Lloc: Parc Central
Cita prèvia: www.sabarca.cat

20.00 h
Concert de Suu
Cantautora catalana que s’ha 
convertit en una icona de l’escena 
musical actual amb la seva veu 
i el seu ukelele. Guanyadora 
del Premi Enderrock a Millor 
Artista Revelació al 2018 amb el 
seu àlbum Natural, actualment 
continua presentant el seu últim 
treball ‘Ventura’ (produït al 2020 
per Carlos Sadness).
Lloc: Teatre Núria Espert
Informació i venda d’entrades a  
www.teatrenuriaespert.cat
Entrades: 17 € taquilla / 15,50 € web / 13 
€  -25 anys i +65 anys

13

DIUMENGE
5 DE SETEMBRE

KAROLI MAG TXEMA SUU



22.30 h
Concert de Tapeo Sound
System
Grup de versions amb un repertori 
per a tots els públics, format per 
músics d’àmplies trajectòries, que 
combinen pop, rock, rumba, funk, 
ska, samba reggae, electrònica. 
Un espectacle on la festa està 
assegurada. 
Lloc: Escola Joan Maragall. Pati
Cita prèvia: www.sabarca.cat 

22.30 h
Concert de Please
Banda tribut a U2 amb 20 anys de 
trajectòria, amb música i posada 
en escena que calca l’original.
Lloc: Av. de la Constitució.
Recta del Palau
Cita prèvia: www.sabarca.cat
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DILLUNS
 6 DE SETEMBRE

11.00 h
Activitat familiar
aquàtica
Apropa’t a gaudir dels quatre 
inflables d’aigua per refrescar-te 
de la calor de l’estiu.
Lloc: Av. de la Constitució.
Recta del Palau

18.00 h
Activitat familiar
Zum
Concert a càrrec de la Tresca i la 
Verdesca.
Tres abelles multi instrumentistes 
ens faran ballar sense aixecar-
nos de la nostra cadira.
Lloc: Escola Joan 
Maragall. Pati
Cita prèvia: www.sabarca.cat

19.00 h
Concert de Son de
l’Havana 
Havaneres i cançons marineres 
amb el quartet format per 
Llorenç Fernàndez (guitarra i 
veu), Lluis Blázquez (tenor i veu), 
Oriol Roca (contrabaix i coros), i 
Jose M. Olaya (acordió i coros).
Lloc: Parc Central
Cita prèvia: www.sabarca.cat

21.30 h
Concert de 
Miquel del Roig
Cantautor originari de l’Ametlla 
de Mar que interpretarà temes 
propis i tonades conegudes a 
guitarra i veu. 
Lloc: Escola Joan 
Maragall. Pati
Cita prèvia: www.sabarca.cat
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21.30 h
Concert de Fitos y el
Fitipaldi 
Banda tribut a Fito & Fitipaldis 
amb 12 anys de trajectòria que 
reprodueixen l’esperit original del 
grup de Bilbao.
Lloc: Av. de la Constitució.
Recta del Palau
Cita prèvia: www.sabarca.cat

23.00 h
Castell de focs
Lloc: Av. de la Constitució
Cloenda de la Festa Major
Podreu gaudir del castell de focs 
des de qualsevol punt elevat de 
la ciutat.
• Recordeu de recollir els tendals 

i envelats de l’espai d’on es 
dispara el castell de focs.

• No us apropeu al perímetre de 
seguretat on està instal·lat el 
castell de focs.

• Guardeu sempre la distància 
de seguretat entre les 
persones que us trobeu 
gaudint de l’espectacle, amb la 
mascareta posada. Eviteu les 
aglomeracions.

DILLUNS
 6 DE SETEMBRE

FITOS Y EL
FITIPALDI

CASTELL
DE FOCS
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Programa d’informació, prevenció 
i reducció dels riscos en el 
consum d’alcohol i drogues, 
adreçat al jovent, i gestionat per 
voluntaris de Creu Roja Joventut.
De manera itinerant es dialogarà 
amb joves i se’ls informarà de com 

reduir els riscos associats al sexe, 
l’alcohol i el consum de drogues.

Lloc: Itinerant. Ubicacions
destacades i voltants on
s’aplega el jovent.
Col·labora: Creu Roja Joventut

El Punt Lila és un espai de sensibilització i prevenció de la 
violència masclista i lgtbifòbica: un recurs amb personal 
especialitzat amb informació, atenció i assessorament disponible 
durant els dies de la Festa Major.
 

Horari: de divendres a dilluns, de 22 a 1h 
a la plaça Federico García Lorca

 
Si pateixes o detectes algú que pateix violència masclista o 
lgtbifòbica, no ho dubtis i apropa’t al Punt Lila o contacta amb 
els següents recursos:
 
Emergències 24h
112

 

Policia Local
93 653 05 05
112
 

Telèfon d’atenció
contra la violència
masclista
900 900 120

PER UNES FESTES LLIURES 
DE VIOLÈNCIA MASCLISTA I 

LGTBIFÒBIA

SOM NIT



INFORMACIONS

Haunted hotel: l’Scape
Room de la Festa Major 
Haunted Hotel us ofereix 
passar una hora de tensió i 
terror inoblidable. Per aquest 
motiu haureu d’escapar en un 
temps màxim de 60 minuts de 
les entranyes del nostre hotel, 
escollint vosaltres mateixos el 
nivell de tensió (mitjana o alta).

Durant la Festa Major o fins 
exhaurir les localitats.
50% de descompte per als 
usuaris de la JoveCARD.
9 euros per persona, amb grups 
de màxim 6 persones.

Com fer la reserva?
1. Entra a https://www.

hauntedhotelsab.com/ i 
busca el dia i hora disponible 
que us vagi bé.

2. Escriu un WhatsApp al 636 
047 258 per fer la reserva, 
tot informant que voleu el 
descompte JoveCARD.

3. Vés al carrer del Rector 
Juanico 28 el dia i hora 
acordada. Mostreu la JoveCARD 
i realitzeu el pagament de 9 
euros per persona.

Reserva d’entrades:
• Amb motiu de la pandèmia 

de la Covid-19 la majoria 
d’activitats de la Festa Major de 
2021 seran en espais oberts 
perimetrats, amb aforament 
limitat i amb reserva d’entrada, 
segons la normativa vigent.

• Les entrades als espectacles 
es podran reservar a partir 
del dilluns 30 d’agost a 
www.sabarca.cat. Busqueu 
l’espectacle que us interessa.

• Les entrades són de caràcter 
gratuït, si no s’especifica el contrari.

• Cada persona pot reservar 
un màxim de 4 localitats per 
espectacle. 

• Les entrades estan limitades 
a l’aforament de cada espai. 
Us demanem que demaneu 
les vostres entrades amb 
responsabilitat.

• Per garantir una entrada 
esglaonada els accessos a les 
activitats obriran 45 minuts 
abans del seu començament.  

• Tothom ha d’estar a l’espectacle 
almenys 15 minuts abans de 
començar l’actuació. Si no és 
així, s’obriran els espais buits 
per a les persones que no hagin 
pogut reservar. 

• Les inscripcions als actes amb 
cita prèvia es tancaran a les 
23.59 h del dia anterior a les 
activitats.
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Protocol sanitari
Mesures de l’Ajuntament:
• Desinfecció diària dels espais 

on es fan els espectacles.
• A l’entrada de cada espai 

es disposarà de gel 
hidroalcohòlic.

• L’accés als recintes es farà de 
manera esglaonada i la sortida 
es farà de manera ordenada.

• Les activitats incloses en 
aquest programa podrien 
veure’s alterades per l’aplicació 
de noves restriccions o per 
indicacions de l’organització si 
fos necessari. 

• Els canals de comunicació 
municipal informaran en 
cada moment dels canvis i 
incidències que es puguin 
produir. 

Mesures individuals:
• Recordeu de portar la 

mascareta posada per a tots 
els espectacles que assistiu. 
L’organització us facilitarà gel 
hidroalcohòlic.

• No poden accedir als recintes 
les persones diagnosticades 
de Covid19, amb símptomes 
compatibles amb la malaltia, ni 
les persones que es troben en 
quarantena i/o en espera de 
resultat de prova. 

• No es pot accedir als recintes 
amb beguda ni menjar. No es 
pot fumar. 

• S’han de seguir les indicacions 
del personal autoritzat i entrar 
i sortir pels espais autoritzats i 
senyalitzats. 

• Us recomanen, a més, que als 
espais a l’aire lliure i a les hores 
centrals del dia us protegiu del sol. 

Accessibilitat
• Tots els espais són accessibles. 
• Els espais no comptaran amb WC. 
• Està permesa l’entrada de 

gossos pigall. 
• Les persones amb discapacitat 

que així ho acreditin tindran 
accés prioritari als espectacles 
familiars.

INFORMACIONS

Concurs Instagram
de Festa Major
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La Festa Major és una activitat 
extraordinària que convida a fer bones 
fotografies. Hi ha un munt de motius, de 
moments i d’instants per immortalitzar.

Les 5 millors fotografies guanyaran 2 
entrades per a un dels espectacles de 
la programació d’Arts Escèniques del 
Teatre Núria Espert de la temporada 
setembre-desembre 2021.

Recorda que  
cal posar el hashtag 

#fmsab21. Assegura’t 
de tenir públic el perfil 

del teu Instagram. !



UBICACIÓ ESCENARIS
I ACTIVITATS
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Futbol 

4 de setembre
A les 10:30 h Aleví A CFSABA vs FALH
A les 12:00 h Femení Infantil CFSABA vs Castellar
A les 16:45 h Veterans CFSABA vs RCE Espanyol
A les 19:00 h Juvenil A CFSABA vs P Bar Sant Vicenc

5 de setembre
A les 09:30 h Benjamí A CFSABA  vs P Bar Sant Vicenc 
A les 10:00 h Infantil A CFSABA vs P Bar Sant Vicenc 
A les 11:00 h  Prebenjamí A CFSABA vs Sant Pancracio 
A les  12:00 h  Cadet A  CFSABA vs P Bar Sant Vicenc 
*Torneig Vila Sant Andreu*
A les 18:00 h  Amateur CFSABA vs Falh 
Organitza: Club Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació
Lloc: Can Salvi

Bàsquet

4 de setembre
A les 17:00 h Sènior Femení Club de Bàsquet
A les 19:00 h  Sènior Masculí Club de Bàsquet
Organitza: Club Basquetbol Sant Andreu
Lloc: Complex Esportiu l’11

Tir amb arc

5 de setembre, 
de 9:00 h a 14:00 h
Organitza: Club de Tir amb Arc SAB
Lloc: Camp municipal de tir
 amb arc

Torneig de tennis taula

5 de setembre, a les 10:00 h
Organitza: Club de Tennis Taula SAB
Lloc: Complex Esportiu l’11
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Ajuntament de Sant Andreu 
de la Barca
Regidoria de Cultura i Joventut
Pl. de l’Ajuntament, 1, 2a planta
Tel: 93 635 64 00
cultura@sabarca.cat  
 joventut@sabarca.cat 
www.sabarca.cat
www.teatrenuriaespert.cat
www.santandreujove.cat
www.radiosantandreu.com

Xarxes socials
Participa en la Festa Major a través de les 
diferents xarxes socials.
• Pots consultar el programa a  

www.sabarca.cat
• Deixa els teus comentaris al Twitter @

ajuntamentsab amb hashtag #fmsab21
• Segueix els actes de la Festa Major a 

Facebook /ajuntamentsab i Instagram 
@ajuntamentsab 

• O bé pots penjar les teves fotografies 
a Instagram @ajuntamentsab - 
#fmsab21. 

• Per estar ben informats connecteu-vos 
amb Ràdio Sant Andreu 98.0 FM o a  
www.radiosantandreu.com.

El programa i cartell
• El disseny del cartell de Festa Major 2021 

ha estat realitzat per Selu Manzano.
• El programa conté tota la programació 

d’actes prevista fins al moment de tancar 
l’edició. Qualsevol canvi o actualització 
els podeu consultar al web de 
l’Ajuntament.

• L’organització es reserva el dret d’alterar 

la programació i l’horari dels actes per 
causes sanitàries, meteorològiques o 
per raons alienes a la seva voluntat.

La mobilitat
• Des de dijous 2 de setembre fins al 

dimarts 7 de setembre es tancarà el 
trànsit a l’avinguda de la Constitució, 
entre el carrer Priorat i carrer Garraf.

• Durant els dies de Festa Major es 
recomana anar a peu per arribar als 
diversos punts on es desenvolupen els 
actes. 

• Durant la realització d’algun espectacle 
itinerant o cercavila es tancarà el trànsit 
o es modificarà la circulació de vehicles. 
Tingueu paciència si sou conductors o 
conductores.

Els serveis preventius
d’ambulància i protecció civil 
• Durant la Festa Major es disposarà de 

servei preventiu d’ambulància en aquells 
actes que ho requereixin.

La fira d’atraccions i d’artesans
• La fira d’atraccions, amb una dimensió 

adaptada a la normativa Covid 19, 
estarà instal·lada a l’espai habitual, sota 
l’esplanada del mercat setmanal. 

• En aquesta edició, la fira de parades 
d’artesans, per evitar aglomeracions, 
estarà instal·lada a l’esplanada del 
mercat setmanal. 

INFORMACIÓ
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ELS RESTAURANTS AMB 
AQUEST SÍMBOL TENEN  
UN HORARI ESPECIAL.

BAR ACUARIUM
Parc Vall Palau, 4 local 3
TIMBAL DE IUCA AMB ROSTA CRUIXENT 
+ BEGUDA

BAR CÓRDOBA
C. de la Creu, 17
BOMBA PICANT AMB CRUIXENT DE 
PERNIL + BEGUDA

3, 4, 5 i 6 de setembre
L’Ajuntament, des de la Regidoria d’Indústria, 
Comerç i Turisme, organitza la novena edició 
de la Ruta de la Tapa. 
Enguany, degut a la covid-19 i per evitar 
aglomeracions, com a novetat, la votació 
dels millors tastos de tapes i dolços es 
farà en format  digital  els dies 3, 4, 5  i 6 de 
setembre. 
L’Ajuntament crea la web de la Ruta de la 
Tapa  www.rutadelatapa.com  on es trobarà 
la llista dels 23 establiments participants, 
amb la fotografia, el nom de la tapa i 
els horaris excepcionals, i que permetrà 
participar en la votació de la millor tapa-tast i 
dolç i també en el sorteig de premis.
El termini per realitzar les votacions 
restarà obert des del dia 3 de setembre a 
les 12 h fins al dia 8 de setembre a les 20 h. 

Els tastos més votats seran els guanyadors 
de les categories dels establiments 
participants, segons les bases del concurs 
que estan publicades a la mateixa web  www.
rutadelatapasab.com

El 15 de setembre, l’Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca  farà el sorteig dels 
premis entre els participants del concurs de 
la Ruta de la Tapa. L’acte comptarà amb la 
presència de representants del món de la 
restauració local.  

Podreu fer el TAST els dies següents:
• Divendres 3 de setembre de 18 a 21 h
• Dissabte 4 i diumenge 5 de setembre  

de 12 a 14 h i de 18 a 21 h
• Dilluns 6 de setembre de 12 a 14 h

TAPA

TAPANOVENA
RUTA DE LA

TAPA +
BEGUDA

2,5€
DOLÇ +

BEGUDA

2,5€

BAR CAFÉ Y PANADERIA 4 FANTÁSTICOS
C. Catalunya, 42
CRESTES DE POLLASTRE, TONYINA O 
CARN + BEGUDA

DIUMENGE DIA 5 TANCAT

BASES DE PARTICIPACIÓ 
Veure la web
 www.rutadelatapasab.com

BAR MORA
Parc Vall Palau, bloc 4 local 5 
CARN AMB SUC + CERVESA O REFRESC



CREPERIA ESSÈNCIA
Av. de la Constitució, 9
CROQUETA DE XORIÇO + BEGUDA

BAR RESTAURANT 5 PUERTAS
C. Maresme, 1 bloc 1 baixos 1a
PIZZETA ORIENTAL + BEGUDA
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BAR RESTAURANT VELA
Ctra. de Martorell, 7
ALETES DE POLLASTRE + BEGUDA

BAR TRAGA TRAGA
Av. de Guatemala, 8
CRUIXENT DE BOTIFARRÓ AMB MEL + 
BEGUDA

DTAPING 
Av. Constitució, 21 LOCAL
ROCK & PULLED + BEGUDA
Opció per a vegans /sense gluten 

 DILLUNS DIA 6 NO FEM 
RUTA DE LA TAPA

EL PALAU VELL RESTAURANT
C. Palau Vell, 6 
TÀRTAR DE GUACAMOLE I MANGO + COPA 
DE VI D.O. PENEDÈS

DIUMENGE  DIA 6 TARDA 
TANCAT

CAL FORNER –FORN GARCIA
Av. Guatemala, 35
SALAT DE LA BARCA + BEGUDA

 DILLUNS DIA 6 NO 
FEM RUTA DE LA TAPA

DGUSTAM
C. Bonaventura Pedemonte S/N
PEKIN EXPRÉS  +BEGUDA
Opció per a vegans /sense gluten

FRANKFURT SABOR AUTÈNTIC
C. de la Creu, 29, local 2
HAMBURGUESA AUTÈNTICA + BEGUDA

BAR TÚ SIGUES
C. Josep Pla, 22
PERNIL SERRÀ I FIGUES AMB FORMATGE 
DE CABRA + BEGUDA

DILLUNS DIA 6 TANCAT 

LA BODEGUILLA
c. Riera Canals, 16
ALADROC MAR I MUNTANYA + BEGUDA

BAR RESTAURANT LA TRUITA  
“PLATILLOS”
Ctra. de Barcelona, 1
DIDAL DE CABRALES + SIDRA



RESTAURANT EL CASINO
C. de Catalunya, 2 
FERRERO DE FOIE AMB FRUITES VERME-
LLES + BEGUDA

TELEMOLLETE Passeig de la Generalitat,1 
local. Via de l’Esport, 6 
CAPRICHO EXTREMEÑO + SANGRIA BAJO 
DE GUÍA

CAL FONER –FORN GARCIA
Av. Guatemala, 35
DOLÇ DE LA BARCA + BEGUDA

EL PALAU VELL RESTAURANT
C. Palau Vell, 6 
GELAT DE TORRÓ AMB OREO + GLOPET 
DE RATAFIA 

LA JIJONENCA
Av. Constitució,4 (Plaça Federico García 
Lorca) 
QUIMETA SENSE BEGUDA

LA JIJONENCA
Av. de la Constitució,, 60 local 2
CAFÈ FRAPPÉ SENSE BEGUDA

LA PASTISSERIA 
C. de Sant Jordi, 3
PORCIÓ DE PASTÍS + GLOPET

LA TETERIA RESTAURANT TOM TOM 
SHISHA
Av. Guatemala, 21
PASTÍS DE LLENGUA DE POMA + BEGUDA

DOLÇ

LA TETERIA RESTAURANT TOM TOM 
SHISHA
Av. Guatemala, 21
BRIUAT DE POLLASTRE + BEGUDA

TELEMOLLETE
Passeig de la Generalitat,1 local. 
Via de l’Esport, 6 
BESO ANDALUZ + BATIDO CURRO  

DE 7 H A 22 H

PA I CAFÈ CA L’OLGA C. Parera, 1
FILET CARAMEL·LITZAT AL TOC DE PEDRO 
XIMENEZ CA L’OLGA + BEGUDA

DIUMENGE DIA 5 TANCAT

DGUSTAM
C. Bonaventura  Pedemonte S/N
MORT PER KINDER + CAFÈ
Opció per a vegans /sense gluten 

DILLUNS DIA 6 NO FEM 
RUTA DE LA TAPA

DIUMENGE  DIA 5 TARDA 
TANCAT
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TEMPORADA 
D’ARTS ESCÈNIQUES

Setembre – desembre 2021

Música
TRAMUNTANA
Blua Maro
Cançons clàssiques, cants tradicionals, repertori original… 
Dissabte 2 d’octubre. 20.00 h
Entrades: 9 € web / 10 € taquilla 

PETITS GRANS
ESPECTACLES
OCTUBRE
Desembre 2021

Circ / Comèdia
GRAN RESERVA
Rhum y Cia
Promet despertar el nostre amor per la bogeria i l’absurd, 
alhora que adorm la nostra part més racional i avorrida.
Dissabte 23 d’octubre. 20.00 h
Entrades: 18 € web / 20 € taquilla 

Teatre / Poesia
COPLAS DEL ALMA
Emilio Gutiérrez Caba
Un recorregut pels grans autors de la literatura espanyola des 
del segle XVI fins a l’actualitat. 
Dissabte 27 de novembre. 20.00 h
Entrades: 18 € web / 20 € taquilla  Espectacle en castellà.

Dansa
¡SILENCIO!
Cia. Barcelona Ballet Flamenco
Del ballarí Sergio Barroso i l’artista Coco García. Retrata una 
història de maltractament físic i psicològic.
Diumenge 28 de novembre. 18.00 h 
Entrades: 18 € web / 20 € taquilla 

ESPECIAL Festa 
de Sant Andreu

ESPECIAL Festa 
de Sant Andreu

Teatre
ITALINO GRAND HOTEL
Companyia La Tal
Qui renta els milers de llençols dels hotels? Un personatge 
solitari renta, planxa i perfuma els llençols.
Dissabte 16 d’octubre. 17.00 h
Entrades: 8 € web / 10 € taquilla / 5 € Petits Grans Espectadors (màx. 2 entrades)

El CARNET PETITS GRANS ESPECTADORS dóna 
accés als espectacles familiars amb un descompte 
del 50% sobre el preu a taquilla (2 entrades per 
carnet) i, a més, facilita informació d’espectacles i 
de promocions especials.

A partir de 4 anys. Espectacle en català.



ABONAMENTS

Els 8 espectacles de la temporada.

70,00 €ABONAMENT PREMIUM

Venda d’abonaments i entrades a: 
www.teatrenuriaespert.cat

48,00 €
DES DE

Tria 5 espectacles dels 8 de la temporada.

ABONAMENT A LA CARTA

14,00 €
DES DE

Tria 2 espectacles dels 8 de la temporada 
i dels 3 de la festa major.

ABONAMENT DUO

Teatre
MADRE CORAJE
Atalaya Teatro
“Història de la vida de l’estafadora i aventurera Coratge”, de 
Grimmelhausen, durant l’anomenada Guerra dels Trenta Anys. 
Diumenge 7 de novembre. 18.00 h 
Entrades: 18 € web / 20 € taquilla   Espectacle en castellà.

Teatre
ELS BRUGAROL
Escrita i protagonitzada per Ramon Madaula
A cals Brugarol, la filla, activista social i feminista, decideix 
canviar-se el primer cognom pel de la mare.
Divendres 26 de novembre. 20.30 h 
Entrades: 18 € web / 20 € taquilla  Espectacle en català.

ESPECIAL Festa 
de Sant Andreu

Música
DESCONCERTO
Cia. Orthemis, Nova Orquestra  
de Cambra de l’Empordà
Virtuosisme, imaginació i riure. Música i humor gestual. 
Divendres 17 de desembre. 20.30 h 
Entrades: 18 € web / 20 € taquilla Espectacle recomanat a partir de 5 anys.

Música
Dia d’hivern
Ferran Mitjans i Marc Díaz
Una proposta musical per a tenor i piano.
Dissabte 18 de desembre. 20.00 h
Entrades: 9 € web / 10 € taquilla

Teatre Musical
QUAN LES NENES VOLEN ALT
El Replà Produccions
L’Adriana, la Ximena i la Martina tenen grans somnis. El Sr. 
Sivolspots  està construint ales per tal que puguin assolir-los.
Dissabte 13 de novembre. 17.00 h
Entrades: 8 € web / 10 € taquilla / 5 € Petits Grans Espectadors (màx. 2 entrades)

Titelles
L’AVENTURA D’AVORRIR-SE
L’Estaquirot Teatre
La Rita tot i tenir moltes joguines, sempre s’avorreix i no sap 
jugar sola.
Diumenge 12 de desembre. 12.00 h
Entrades: 8 € web / 10 € taquilla / 5 € Petits Grans Espectadors (màx. 2 entrades)

A partir de 3 anys. Espectacle en català.A partir de 4 anys. Espectacle en català.



Entitats participants i col·laboradores

Agrupació Cultural Aigüestoses, Agrupació 
de Joves de Sant Andreu de la Barca, 
Grallers i Tabalers de l’Agrupació Cultural 
Aigüestoses, Castellers de l’Adroc, Club 
d’Slot de Sant Andreu de la Barca, Colla de 
Diables de Sant Andreu de la Barca, Coral 
Ferran Sors, Creu Roja Joventut, El Dado 
Enroscado, Haunted Hotel, L’Escola de 
Teatre Sensedrama del Casino, Parròquia de 
Sant Andreu de la Barca, Societat El Casino, 
Escola Can Salvi, Escola Joan Maragall, 
Escola JJ Ortiz, Escola Vall de Palau, Club de 
Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, 
Associació de Patinatge Artístic Sant Andreu  
de la Barca,  Club de Tennis Sant Andreu de 
la Barca, Club Tir amb Arc Sant Andreu de la 
Barca, Protecció Civil.

Patrocini i coordinació:

Amb suport de:

Patrocini:


