Sant Joan,
Festa Major
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Aquest any continua sent diferent, estrany, incert... però
aquí estem!
Diuen que la vida continua i així és! Res es para...
L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada juntament amb
entitats del poble hem preparat alguns actes per tal de
retornar la música, els riures i els retrobaments entre el
veïnat.
Donat que tots els actes s'han preparat segons la
normativa dictada per les autoritats competents, aquest
programa és i serà VIU... per aquest motiu s'ha fet en
format virtual. Si hi ha algun canvi el comunicarem
pels canals oficials de l'Ajuntament (web i xarxes).
Desitgem que passeu una bona Festa Major i recordeu
que... siguem responsables i tot anirà bé!

Divendres 18 de juny
Els personatges de la FMI faran un recorregut pels carrers del
poble, i on des de les voreres, balcons i finestres donarem la
benvinguda a la FMI de Sant Joan City! Saben que tots i totes
ho sabreu fer molt i molt bé!

18.00 hores
Sortida de la Plaça del Sidral (a la Plaça de l'Església)
A les

Organitzat per:
El Sidral

Divendres 18 de juny
Cinema

a

la

fresca!

Emetrem

la

·

pel lícula

de

la

FMI...

us

agradarà recordar la història de la festa més única que existeix!

22.00 hores
A la zona de la gespa del Parc Catalunya
A les

Aconsegueix la teva entrada a: https://santjoanvilatorrada.koobin.cat/
Aquest acte tindrà l'aforament reduït i limitat i es prendran totes les mesures
de prevenció de la Covid19.
Organitzat per:
El Sidral

Dissabte 19 de juny
Serem

Millors!

Vine

a

gaudir

d'un

espectacle

de

música,

foc,

llums, sorpreses... i més festa!

22.00 hores
A la zona de la gespa del Parc Catalunya
A partir de les

Aconsegueix la teva entrada a: https://santjoanvilatorrada.koobin.cat/
Aquest acte tindrà l'aforament reduït i limitat i es prendran totes les mesures
de prevenció de la Covid19.

Organitzat per:
El Sidral

Dimecres 23 de juny
Vine a gaudir d'una

audició de sardanes

a càrrec de la Cobla

de l'Orquestra Selvatana.

17.45 hores
A la Plaça de l'Església
A les

Organitzat per:
Associació
Sardanista Bon Rotllo

Dimecres 23 de juny
A càrrec de l'Orquestra Selvatana. Ofereixen 2 concerts:
Concert de tarda a les
Concert de nit a les
A la zona de la

19.30 hores

23.00 hores

gespa del Parc Catalunya.

Aconsegueix la teva entrada a: https://santjoanvilatorrada.koobin.cat/

Entrada gratuïta. En cas que es vulgui, caldrà adquirir una entrada
per separat per a cada concert)
(

Aquest acte tindrà l'aforament reduït i limitat i es prendran totes les mesures de
prevenció de la Covid19.

Dimecres 23 de juny
Just

al

acabar

el

concert

de

tarda

a

càrrec

de

Selvatana, arribada la Flama del Canigó.

Sobre les

21.00 hores

A la zona de la

gespa del Parc Catalunya.
Organitzat per:
Assemblea Sant Joan de Vilatorrada
i Sant Martí de Torroella

l'Orquestra

Dijous 24 de juny
Ballada dels gegants de Sant Joan de Vilatorrada.
A les

12.00 hores a la Plaça Major.

Tronada aèria (petards de fort soroll), quan acabi la ballada:
A les 12.45 hores llançament des del Pati de la Ludoteca.
Tronada
organitzada per:

Ballada de gegants
organitzat per:
La SCCR La Verbena

Dijous 24 de juny
A càrrec de l'Orquestra Girasol. Podreu
gaudir de 2 concerts:
Concert de tarda a les
Concert de nit a les
A la zona de la

19.30 hores

23.00 hores
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gespa del Parc Catalunya.

Aconsegueix la teva entrada a: https://santjoanvilatorrada.koobin.cat/

Entrada gratuïta. En cas que es vulgui, caldrà adquirir una entrada
per separat per a cada concert)
(

Aquest acte tindrà l'aforament reduït i limitat i es prendran totes les mesures de
prevenció de la Covid19.

Divendres 25 de juny
Paisatge, celler i tast. Turisme industrial.
Resseguiu el procés que fa un gra de raïm, des que és collit fins que
acaba convertit en vi. Trepitgeu la terra, visiteu el celler i deixeu que els
nostres productes us sedueixin els sentits.

A les
Al

11.00 o 17.00 hores

Celler El Molí Collbaix, visita de 2 hores de durada.

Aconsegueix l'entrada a: https://cellerelmoli.com/producte/paisatgeceller-i-tast/

Preu: 15

€

Organitza:

Divendres 25 de juny
Monòleg "I ara què" a les

21.30 hores

Moltes històries encadenades i desencadenades a sobre de l'escenari. Acompanyat per
un piano i un pianista en directe... Pep Plaza converteix el seu món de personatges en un
fil teatral que comença i... no se sap ben bé on acaba. Haureu de descobrir-ho!

A la zona de la

gespa del Parc Catalunya.

Aconsegueix l'entrada gratuïta a: https://santjoanvilatorrada.koobin.cat/
Aquest acte tindrà l'aforament reduït i limitat i es prendran totes les mesures de
prevenció de la Covid19.

Dissabte 26 de juny
Testimonis de vinya a Sant Joan de Vilatorrada.
Et convidem a descobrir un interessant conjunt d’antigues barraques i parets
de pedra seca, testimonis de l’ocupació de la vinya a tot el terme de Sant
Joan

de

Vilatorrada

realitzant

una

passejada

guiada

per

la

part

més

meridional del municipi.

A les
Inici al

11.00 hores

Mas Llobet, visita de 1 h 30' a càrrec de Marc Vilarmau.

Aconsegueix l'entrada gratuïta a: sjvt.turisme@santjoanvilatorrada.cat

Dissabte 26 de juny
Ecorail

i

el

tren

de

la

sal.

Descobriu

el

Pla

de

Bages

amb

l'ECORAIL,

pedalant per la via del tren amb bicicletes elèctriques.
A les

17.00 hores (cal arribar 15 min abans)

Recorregut: Callús, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Fruitós de Bages

Aconsegueix l'entrada al: 688.854.528

Preus: +10 anys 12

€, 6-10 anys 9€, 3-5 anys 5€ i menors de 3 anys gratuït
Organitza: Ajuntament i la Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener

Dissabte 26 de juny
Concert a les

21.30 hores

Filferro trio és un grup del Bages i l'Anoia que dona una volta als grans èxits de la música
moderna adaptant-los al català.

A la zona de la

gespa del Parc Catalunya.

Aconsegueix l'entrada gratuïta a: https://santjoanvilatorrada.koobin.cat/
Aquest acte tindrà l'aforament reduït i limitat i es prendran totes les mesures de
prevenció de la Covid19.

Dissabte 3 de juliol
Vine al Sector Llobet a gaudir d'un fantàstic teatre familiar. És un
espectacle de teatre per a tota la família. El Manelutti ens explicarà
els casos més curiosos i rellevants que ha hagut de resoldre en el món
dels contes. Un espectacle en que el públic juga a endevinar de quin
conte clàssic.

A les
Al

18.30 hores

Parc Llobet.
Organitzat per:

Dissabte 3 de juliol
La Prima Vera és la veu i l'ànima de les lletres de Mar Martínez, que rebusca entre el caos i
ens fa saber que d’allà també en podem treure infinitat d’aprenentatges. Juntament amb
Txevi Clemente, guitarrista que s’alimenta de la necessitat de créixer crear i transmetre.
Una

banda

versàtil,

musicalment

avantguardista

i

amb

to

feminista

que

s’adapta

a

les

necessitats de cada moment escènic passant dels seus dos principals músics als sis que
formen la banda al complet.

22.00 hores
Al Parc Llobet.
A les

Organitzat per:

Espectacle de
Playbacks
de Festa Major

Diumenge 4 de juliol
El Grup Artístic Amics per Sempre té moltes ganes de convidar-vos a
un espectacle de playbacks que ha preparat per celebrar la Festa
Major.

A les
A la

18.00 hores

Sala de Cultura de Cal Gallifa
Organitzat per:
Grup Artístic Amics
per Sempre

