PROGRAMA FESTA MAJOR
OLESA DE BONESVALLS 2014
L’estiu és l’anunci més clar de la proximitat de la tradicional Festa Major del nostre poble,Olesa
de Bonesvalls. Una tradició social i festiva que no ens volem perdre per tot el que representa
pel retrobament de famílies i amics que volen compartir, junts, àpats, llargues sobretaules, i
tots els actes festius, destacant el concert i els balls.
Enmig dels diferents actes, i com sempre, els més menuts, acompanyats pels seus pares i avis,
gaudeixen de les tradicionals instal·lacions dels firaires com a premi a la seva insistència,
sentint-se protagonistes al conduir un cotxe o muntar un cavall, per finalitzar el seu recorregut
menjant xurros amb xocolata.
I tot això ho volem fer realitat per mantenir el seu tradicional encant, i així ningú no pugui
trobar a faltar aquell esclat d’alegria que fa que la nostra Festa Major sigui esperada amb la
màxima il·lusió per tothom.
Perquè volem que tot això sigui possible, hem preparat aquest programa que teniu a les
vostres mans, prova de la voluntat de servei d’aquest equip de govern perquè totes i tots,
plegats, la puguem gaudir per complert, i ens plau convidar-vos a la vostra participació, en tots
els aspectes i en els diferents actes organitzats, amb il·lusió i dedicació, per la Regidoria de
Cultura, que, com sempre, compta amb la desinteressada i valuosa col·laboració d’entitats i
veïns i veïnes del nostre poble.
El nostre desig, més sincer, es que aquestes dates siguin dies de festiva alegria, alliberats, dins
de lo possible, de tots aquells problemes que puguin condicionar el nostre dia a dia. Aquesta és
la voluntat dels vostres representants en aquest Ajuntament, que dia a dia volem compartir
amb tots i totes vosaltres, els resultats de la nostra dedicació en les nostres gestions i
responsabilitats que ens vàreu delegar.
Bona Festa Major 2014!!!
Enric Ases

DISSABTE 5 DE JULIOL
TORNEIG DE FUTBOL SALA (dies 5 i 6 de Juliol). Per a més informació trucar al telèfon 610 293
786. (Carlos Vico).
18:00-19:00 h. Curs-taller de SARDANES per preparar la ballada del diumenge de Festa Major.
No cal tenir cap coneixement previ ni fer inscripció. Activitat Gratuïta. Col·laboren Pilar Badell i
Albert Arimany. Lloc: Sala Polivalent petita Centre Cívic.
19:00-20:00 h. Curs-taller de TANGO ARGENTÍ EN LÍNIA per preparar el ball de la nit de
diumenge de Festa Major. (Cicle “Músiques del Mon”). No cal tenir cap coneixement previ ni

fer inscripció. Activitat gratuïta. Col·laboren Marcel·lí Masana i Montse Tutusaus. Lloc: Sala
polivalent petita del Centre Cívic.
22:30 h. BALL. Amb l’actuació del DUET MELODI. Lloc: Sala Polivalent del Centre Cívic (Plaça de
la Vila, s/nº). Preu de l’entrada: 7 € per persona, amb coca i cava inclòs. Socis gratuït previ
pagament de la quota anual. Organitza: Amics del Ball
DISSABTE 12 DE JULIOL
18:00-19:00h. Taller de DIABLES. Lloc: Esplanada darrera l’Ajuntament. A partir de 7 anys. No
cal inscripció prèvia. Organitza: Grup de Diables d’Olesa
18:00-19:00 h. Curs-taller de SARDANES per preparar la ballada del diumenge de Festa Major.
No cal tenir cap coneixement previ ni fer inscripció. Activitat Gratuïta. Col·laboren Pilar Badell i
Albert Arimany. Lloc: Centre Cívic (Plaça de la Vila, s/nº)
19:00-20:00 h. Curs-taller de TANGO ARGENTÍ EN LÍNIA per preparar el ball de la nit de
diumenge de Festa Major.(Cicle “Músiques del Món”). No cal tenir cap coneixement previ ni
fer inscripció. Activitat gratuïta. Col·laboren Marcel·lí Masana i Montse Tutusaus. Lloc: Centre
Cívic (Plaça de la Vila, s/nº)
22:30 h. CINEMA A LA FRESCA. Es projectarà la pel·lícula DIME CON CUANTOS. Gènere:
Comèdia. Lloc: Pista Poliesportiva de Ca n’Olivella
00:00 a 02:00 DISCO MÒBIL A CAN TOTHOM a càrrec del disc-jockey VALERO Lloc: Pista
Poliesportiva del Centre Cívic-Local Social de Pla del Pèlag – Ca n’Olivella (C/Pins, 12 –CA
N’OLIVELLA). Organitza Bar Rosario.

DIJOUS 17 DE JULIOL
21:00 h. SOPAR DE FESTA MAJOR dels veïns del carrer RAVAL. Tot el poble hi serà benvingut.
Organitzen els veïns del barri. Els qui vulguin la tradicional FIDEUÀ O PORC SENGLAR cal que
truquin al Francesc Saumell (tel.610.369.842)
DIVENDRES 18 DE JULIOL
19:30 h. REPIC DE CAMPANES ANUNCIANT LA FESTA MAJOR.
22:00 h. CORREFOC a càrrec dels DIABLES d’OLESA i amb el següent recorregut: Plaça Nostra
Senyora de Montserrat, C/ Dr.Molins, Plaça de la Creu i Plaça de la Vila.
22:30 h. PREGÓ DE FESTA MAJOR al balcó de l’Ajuntament a càrrec de Rosa Busquets, filla
il·lustre del nostre poble (de Cal GARRIGAL, al carrer Raval 67). Rosa Busquets és professora de
Química Analítica i Ciències Forenses a la Kingston University London, on és cap del grup de
recerca en medi ambient, salut i seguretat alimentària. També és investigadora Marie Curie en

el Nanoscience & Nanotechnology group de la University of Brighton i és editora i fundadora
de la revista científica Nanomaterials and the environment. També és part de la Royal Society
of Chemistry. Aquest any el pregó comptarà amb EFECTES ESPECIALS preparats per la colla de
DIABLES d’OLESA.
En acabar, MARATÓ DE CHA-CHA-CHA en LÍNIA a l’esplanada del Centre Cívic. Durant una hora
seguida es podrà ballar cha-cha-cha sense parar. Qualsevol persona s’hi pot afegir. No cal tenir
ni idea de ballar. Us ho passareu d’allò més bé. Veniu a participar!!!!!! Col·laboren: Marcel·lí
Masana i Montse Tutusaus
00:00h. DISCO MÒBIL amb la companyia GALAXY-II. Un potent equip de so, il·luminació i la
millor música actual i de tots els temps. GALAXY-II et presenta un espectacle ple de llum,
música i color. Lloc: esplanada darrere l’Ajuntament
DISSABTE 19 DE JULIOL
09:00 h. III CAMPIONAT DE PETANCA. Inscripcions 5 euros.
10:00 h. Inici Campionat. 13:00 h. Entrega de premis, 13:30 h. Aperitiu. Lloc: Parc de Can Xacó.
Col·laboren: Juan Berlango i Trinidad Onieva.
10:00h-14:00h. 10ª TROBADA DE PLAQUES DE CAVA Organitza: Caves Jané Baqués. Lloc: Sala
Polivalent del Centre Cívic.
12:00 h. Presentació del llibre JOAN I MARTA: 10 ANYS DE GEGANTS realitzat per RAMON
PONS I CAMPS. Lloc: Sala Polivalent petita del Centre Cívic (Plaça de la Vila, s/nº)
18:00h.
GRAN PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR (Programes a part)
19:00 h. CERCAVILA, amb el GEGANTS, CAPGROSSOS I GRALLERS d’Olesa i els tradicionals
BALLS DE BASTONS, PANDERETES GRANS I PETITES, i el Grup de Recerca, Tradicions i Costums
(RETRACOS). Aquest any comptarem amb la participació de la COLLA CASTELLERA de BEGUES.
Recorregut: Av. Hospital, Plaça de la Creu, C/ Fontana, C/ Santa Llúcia, Plaça Nª Sª de
Montserrat, C/ Dr. Molins, Plaça de la Creu i Plaça de la Vila.
22:00 h. GRAN CORREFOC, amb els DIABLES d’OLESA, i la COMPANYIA GENERAL DE FOC DE
GAVÀ. Recorregut: El mateix que l’anterior.
23:30 h. CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS. A càrrec de PIROTÈCNIA CATALANA Lloc: Riera-Plaça de
la Creu.
23:45 h. BALL DE NIT amb l’orquestra KARAMBA. Garantia d’èxit. 9 components (3 cantants, 2
metalls, bateria, baix, teclat, i guitarra). Aquest any arribarà amb un directe molt més potent
que aconsegueix connectar amb la gent més jove i fer gaudir a totes les generacions. Vals,
pasdoble, cha-cha-cha, merengue, cúmbia, salsa, bachata, rumba, pop, rock català, ska, dance,

etc. Karamba, un híbrid entre grup i orquestra, és una de les formacions capdavanteres en el
panorama musical-festiu de la nostra geografia. Lloc: Pista Poliesportiva. En cas d’amenaça de
pluja, es farà a la Sala Polivalent del Centre Cívic (Plaça de la Vila, s/nº).
00:00 h.
NIT JOVE, amb els joves del poble i de tota la comarca amb la DISCO MÒBIL GALAXY-II. Lloc:
Esplanada darrera l’Ajuntament.
i a les 05.00 h. FESTA DE L’ESCUMA per què tothom es refresqui una mica abans d’anar a
dormir. Lloc: esplanada darrera de l’Ajuntament.

DIUMENGE 20 DE JULIOL
11:00 h. MISSA SOLEMNE i en finalitzar, BENEDICCIÓ DE VEHICLES a la Plaça de la Creu.
13.00 h. AUDICIÓ I BALL DE SARDANES a càrrec de la COBLA 11 de SETEMBRE. Lloc: Plaça de la
Vila.
18:00 h. ESPECTACLE INFANTIL a càrrec de: “EL VAIXELL DE PAPER”, espectacle d’animació
infantil presentat a la festa del CLUB SUPER 3. MÚSICA, DANSES I CANÇONS. Lloc: Esplanada
darrera de l’Ajuntament.
19.00 h. CONCERT D’ESTIU PEL DUO STRADIVARI. Ens plau presentar-vos aquest concert de
música clàssica d’alta qualitat “ESPECIAL ROMANTICISME” on farem un intens viatge musical
pel romanticisme. Coneixerem els compositors, les formes musicals i les maneres de composar
de l’època més important del món de la música, tot plegar amenitzat amb les explicacions,
comentaris i anècdotes musicals explicades pels mateixos músics. Lloc: Sala Polivalent del
Centre Cívic. (Plaça de la Vila, s/n.).
22:00 h. EXHIBICIÓ DE TANGO ARGENTÍ (nivells principiant, intermedi i avançat) a càrrec de
Marcel·lí Masana, Montse Tutusaus i el seus grups de ball. Lloc: Pista poliesportiva.
22:15 h. DEMOSTRACIÓ DE DANCES FOLCLÒRIQUES ARGENTINES a càrrec de GRACIELA Y
OSVALDO de la companyia LA YUMBA-TANGO. Lloc: Pista poliesportiva.

DILLUNS 21 DE JULIOL
III GRAN FESTA DE L’AIGUA A LA PISCINA MUNICIPAL
11:00-13:00 h. BATEIG DE SUBMARINISME
Membres de la Federació Catalana d’Espeleologia i de la Societat d’Investigacions
Espeleològiques de Tarragona realitzaran aquesta activitat que es fonamenta en practicar la

respiració sota l’aigua amb equips d’escafandra autònoma. A la tarda s’entregaran diplomes
oficials.
Aquesta activitat va dirigida als adults i nens i nenes a partir dels 8 anys. Els pares han de
romandre a les instal·lacions mentre duri l’activitat. El preu serà el vigent d’enguany d’entrada
a la piscina.
11:00-14:00 h. INFLABLES A LA PISCINA. Jornada de lleure esportiu amb un PASSADÍS TRAMPA
de 10 metres. Es tracta d’una estructura aquàtica en forma de circuït, on els infants es podran
trobar diferentsobstacles per poder arribar a l’altra banda de la piscina. A partir de 7 anys.
12:00 h. MISSA SOLEMNE, en memòria dels difunts.
13:00 h. BINGO VERMUT. Lloc: Sala Polivalent del Centre Cívic (Plaça de la Vila, s/nº)
17:30 h. ENTREGA DE DIPLOMES del bateig de submarinisme. Lloc: Esplanada darrere
l’Ajuntament.
18:00 h. LA FESTA DE L’ESCUMA MÉS REFRESCANT. Lloc: Esplanada darrere de l’Ajuntament.
19:30h. Espectacle-concert d’HAVANERES pel Conjunt ICTINEU que presentarà l’espectacle DE
l’EDEN A L’HAVANA i EL TRADICIONAL ROM CREMAT. Lloc: Sala polivalent Centre Cívic.
Havaneres cantades per una veu femenina i amb regust de cuplet.

