La Festa Major
ja és aquí!
Ja estàs a punt?
Ja has penjat el domàs al balcó?
No? Aleshores el deus haver guarnit per guanyar el punt que ajudarà a
guanyar el teu color, és clar!
Què? Tampoc? Ah, que no saps de què parlo?
Doncs que ja és aquí! Que la Festa Major 2017 ja ha arribat!
Ja podeu anar preparant 6 samarretes del vostre color, una per a cada dia! Sí, sí, enguany
tornem a tenir una Festa Major de 6 dies plena d’activitats per als més grans i per als més
petits/es. No us les podeu perdre!
Però no em doneu les gràcies a mi, jo sóc un simple llibret informatiu! Doneu-les a TOTES
les entitats del poble que hi participen preparant les activitats! Doneu les gràcies a la
Comissió de Festes El Nucli i a l’Ajuntament, que han treballat per poder-vos oferir aquesta
gran Festa Major!
A continuació, trobareu amb detall tota la informació de les activitats i actes que es duran
a terme al llarg d’aquests 6 dies de festa grossa.
Santjustencs i sanjustenques, participeu i impliqueu-vos en les activitats, defenseu el
vostre color, però, sobretot, sense fer-vos mala sang, que el més important és passars’ho bé i gaudir de tots els moments!

I ﬁnalment, jo, llibret de Festa Major, en nom de la Comissió de Festes El
Nucli i de l’Ajuntament, us desitjo una bona Festa Major!
Perquè tothom tingui un recull d’imatges d’aquesta festa major, utilitzeu, en totes
les fotos, l’etiqueta #grocsiblaus17

Missatge d’El Nucli
Un any més hem aconseguit una Festa Major amb tots els ets i
uts. Una Festa Major envejable; ja ho voldrien, molts pobles, tenir
una festa com la nostra!
I això ha estat possible gràcies a l’empenta, les ganes i l’energia de les
entitats de Sant Just que hi han volgut participar, gràcies a l’Ajuntament i a
El Nucli, però sobretot gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres, ja que preferiu quedar-vos uns dies més a Sant Just perquè arriben les
festes i endarreriu les vacances per poder ser-hi.
Aquest any, El Nucli s’ha constituït com a entitat, per poder representar com cal la resta
d’entitats i poder gestionar la Festa Major tal com es mereix. El nostre objectiu és
organitzar i vetllar per la Festa Major i les Festes de Tardor, conjuntament amb l’Ajuntament
i entitats. A més a més, voldríem remarcar que la nostra manera de funcionar és buscar la
implicació de tot el poble a través d’entitats, associacions, grups i persones a títol individual.
D’aquesta manera podem aconseguir construir entre tots allò que volem. Podem decidir
les activitats que ens interessen i podem anar dissenyant-ho tot a la nostra conveniència.
Podem anar creant, doncs, la NOSTRA Festa Major.
Ha anat passant el temps i El Nucli ja té 6 anys. Durant aquest temps, ja han anat entrant i
sortint moltes persones que han dipositat el seu gra de sorra i és per això que ens agradaria
agrair la feina feta a totes aquelles persones que alguna vegada han col·laborat amb
nosaltres.
Però no sempre són tot ﬂors i violes, en els darrers anys,
s, El Nucli, ha quedat reduït
a un petit grup de persones. Malgrat tot, gràcies a les ganes
anes de tirar
endavant i de passar-ho bé, això ha estat més un avantatge
tatge que un
inconvenient.
Ara bé, les circumstàncies ens fan tirar endavant i
avançar; ha arribat l’hora de la renovació.
Uns quants de nosaltres deixarem El Nucli. És per
això que volem animar a tota aquella gent que ha sentitit
ment
curiositat pel que fem i li agradaria implicar-se activament
acte amb
en la preparació de la Festa Major a posar-se en contacte
nosaltres: nucli.santjust@gmail.com.

El Nucli us reclama!
No us ho penseu!
Moltes gràcies per la vostra col·laboració!
Sense vosaltres, això no seria possible.
El Nucli

Sant Just,
Posa’t Guapo
AQUESTA FESTA MAJOR,
GUARNEIX EL TEU BALCÓ
PARTICIPA EN EL CONCURS
DE DECORACIÓ DE BALCONS
i deixa clar el color que portes al cor.
Per participar cal fer una fotograﬁa del balcó i enviar-la, abans del 29 de juliol a
les 22 h, a casal@santjust.cat
El premi és un sopar en un restaurant de Sant Just Desvern valorat en 100 €.
Més informació al Casal de Joves: 93 371 02 52 i www.casaldejoves.com

Xarxes socials:
www.santjust.cat

facebook.com/nucli.comisiodefestes

@santjustcat - #fmsantjust

@festessantjust

radiodesvern.com/98.1 FM

comisiodefesteselnucli.tumblr.com

Ens podeu seguir a través de:
facebook: www.facebook.com/nucli.comisiodefestes
twitter: @festessantjust
Feu servir el hastag #fmsantjust per piular i penjar fotos a instagram i twitter.

Descarrega’t l’app per descobrir la Festa Major
Maquetació del programa d’actes:
Komunica Press
Cartell: Amador Saiz Hidalgo, guanyador
del Concurs de Cartells de Festa Major
2017 organitzat per El Nucli

Comercialitza publicitat:
Komunica (Grupo Oto Media, SL)
C/ Lola Anglada, 21
08840 Viladecans (Barcelona)
T. 930 153 361

Pregó estiu 2017
Fa 100 anys (sí, cent) l’Ateneu ja tenia un grapat de socis i sòcies, i començava a fer
activitats. Des de llavors no ha parat, ni en temps de bonança ni en temps de dictadures,
sempre ha estat, i segueix estant-ho, al costat de les festes populars.
Però, què carai! Arriba la Festa Major de Sant Just i no és temps de discursos, és temps
d’animar la gent a participar en els actes que faran bullir el nostre poble durant una
setmana. Volem que la Festa Major no sigui només per santjustenques i santjustencs; ha
de ser la Festa Major de santjustenques i santjustencs. Les festes majors no són altra
cosa que una oportunitat de retrobar-se amb els veïns que tenim al costat i que sovint
ignorem, això sí tothom hi ha de participar activament.
Seria bo que trenquéssim barreres; que els joves s’acostessin a alguna activitat clàssica
(posem-hi... les havaneres, com exemple) o que els més grans anessin on acostumen
a anar els joves (les barraques, per dir alguna cosa). Uns i altres s’adonarien que el que
mou a tothom no és altra cosa que retrobar-nos i passar-nos-ho bé. És evident que de
maneres diferents? És clar, la societat ha canviat molt i ara hi ha moltes més coses a fer
de les que podia haver-hi fa 50 anys. Us ho diu una entitat amb 100 anys d’història.
Passar-nos-ho bé, però, no vol dir disbauxa descontrolada. I ara faré de president...cal
que no ens passem amb l’alcohol; acostuma a acabar amb comportaments incívics per
no parlar de l’impacte a llarg termini en la salut del consumidor. Cal erradicar, també, els
comportaments sexistes (abusos sexuals) que apareixen de vegades en aquest tipus de
celebracions (potser perquè hi ha molt d’alcohol o perquè hi ha qui pensa que tot s’hi val).

Divertim-nos,
Fem bé les coses i tinguem una bona Festa Major!
Que sigui la millor per arrodonir la celebració dels 100 anys de l’Ateneu.
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Activitat per a tots els públics

Punt de trobada
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Tallers i espai de joc - per a infants de 0 a 6 anys, amb
diferents propostes de joc lliure, d’habilitat i de fusta, amb la
participació de l’Associació d’Educació Viva i Activa Sant Just
(EVA Sant Just) i el Club d’Esplai Ara Mateix
Gimcana pagesa
Brunch electrònic, dinar de carmanyola i migdiada popular
(cal portar estoretes i coixins chill-out)
Animació infantil amb el grup Ambäukatunàbia
Taller de castells amb els Castellers d’Esplugues
Club d’Esplai Ara Mateix
El Nucli i l’Ajuntament
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Programa especial de
Ràdio Desvern des de
la plaça Verdaguer per
retransmetre el pregó.
Durant la setmana,
seguiment de l’activitat
de Festa Major de 10 a
13 h al magazín del
matí

Pregó dee Festa Major a càrrec de l’Ateneu:

“Silenci, és Festa Major”
Amb mottiu del centenari de l’entitat.
L’Ateneu va néixer l’any 1918 amb la voluntat de porrtarr la
cultura poopular a tot arreu i amb una clara vocació educcativa.
De fet, la primera escola de Sant Just Desvern va seer l’EEscola
de l’Ateneeu.
Paraigüess, de diverses seccions culturals, és una dee less
entitats amb més projecció cultural i d’oci, que encaara el futur
amb optim
misme i també amb novetats.
El Nucli i l’Ajuntament
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Lluïment de colles
amb els Gegants de Sant Just, amb l’estrena del nou ball del Gentil i la Flordeneu i Dimonis
Apagallums de Camablanca.
Tot seguit actuació de la Colla Gegantera de Sant Just: “Els Gegants portem la gresca!”
HK@:GBMS:(

Colla Gegantera de Sant Just i Dimonis Apagallums de Camablanca
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Sopar Popular
(inclou pa amb tomàquet, botifarra, gaspatxo, aigua i vi)
Preu: 5 € (venda de tiquets el mateix dia a la barra. Fins a
acabar existències).

Venda de
mocadors
blaus i grocs i
els tiquets del
sopar de Festa
Major

Club d’Esplai Ara Mateix
El Nucli, Ateneu i l’Ajuntament
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Concerts
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Böira
Broken Time Family
Grallioli
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Club d’Esplai Ara Mateix
El Nucli i l’Ajuntament
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Trenet històric
Coneix Sant Just i els seus secrets en trenet
Recorregut històric i teatralitzat, en trenet, pels carrers de Sant Just.
Sortida i arribada: Pl. Verdaguer
Horaris: 10.00 h, 11.00 h, 12.00 h, 13.00 h

Activitat familiar. Entrades limitades que es podran recollir a partir de les
9.30 h a la pl. Verdaguer.
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Ajuntament
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Taller de llaminadures
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Ajuntament
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Trenet enllaç
Per anar a les activitats de Can Ginestar i Mas Lluí.
Des de Pl. Verdaguer / Parc Iulia Quieta (Mas Lluí)
Horaris d’anada: 17.30 h, 18.30 h, 19.30 h i 20.30 h
(de Pl. Verdaguer a Mas Lluí)
Horaris de tornada: 18.00 h, 19.00 h, 20.00 h i
21.00 h (de Mas Lluí a Pl. Verdaguer)

Activitat familiar. Entrades limitades que es
podran recollir a partir de les 17.00 h a la pl.
Verdaguer.
Ajuntament
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Diverses propostes de joc
lliure amb aigua i circuit
amb gomes elàstiques
Per a infants de 0 a 12 anys
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Associació d’Educació Viva i Activa Sant Just i AV Mas Lluí
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Vols construir i fer navegar un vaixell? Jugar amb ttauletes interactives
i passar tots els nivells del cicle de l’aigua? O transportar aigua sense
perdre’n ni una gota?
Aigües de Barcelona et porta un munt de jocs a la festa d’Aigües.
Si tens entre 3 i 12 anys, vine a jugar!
HK@:GBMS:(

Aigües de Barcelona i Ajuntament
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Laberint de
contes infantil
Immersió en un món màgic, on uns quants
personatges de contes necessiten la vostra ajuda.
Preu: 3 €. Gratuït per a infants menors de 3 anys.
Edat recomanada: a partir de 3 anys.
Venda d’entrades a Can Ginestar, a partir de les 18 h.
Els Pastorets de Sant Just
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Partits de bàsquet
entre grocs i blaus
Es faran dos partits infantils per a nenes
i nens d’entre 5 i 10 anys (19.00 h), un de
juvenil per a nois i noies d’11 a 15 anys (19.30
h) i un altre per nois i noies a partir de 16 anys
(20.00 H). No cal inscripció prèvia.
AV Mas Lluí
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Festival del Lleó
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Jornada de música jamaicana amb
activitats col·lectives a la tarda.
Loud Music
Ajuntament
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Passejada literària d’estiu

“Botigues
per al record”
Fem memòria per les botigues de Sant Just que ja no hi són
amb acompanyament de lectures ﬁnalizant a Can Ginestar
amb un refrigeri i una projecció de fotograﬁes.
Recorregut: Pl. Campreciós, c. Badó, c. Bonavista, Can Ginestar
Centre d’Estudis Santjustencs i Ajuntament
Agrupació Fotogràﬁca Sant Just

HK@:GBMS:(
<HEÙE:;HK:(

:M>G>N=>L:GMCNLM
++'))A

Laberint de
contes per a
persones adultes
Recorregut teatralitzat.
Preu: 5 € (entrades limitades). Edat mínima recomanada: 16 anys.
Venda d’entrades a la plaça Antoni Malaret i Amigó a partir de les
21.30 h
Els Pastorets de Sant Just
Tamboret -Aula de teatre de l’Ateneu - i l’Ateneu
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Cinema a la fresca

(REGNE UNIT, 2015) del director David Yates.

És una pel·lícula inspirada en l’univers de Harry
Potter. Narra algunes de les aventures de Newt
Scamander, autor del llibre de text Bèsties fantàstiques
i on trobar-les, -lectura obligatòria a l’Escola Hogwarts-,
quan es desplaça a Nova York per assistir al Congrés de
Màgia dels Estats Units. La seva estada es veu alterada
per la fugida d’algunes de les criatures fantàstiques
que Newt porta dins la seva maleta i que podrien
causar problemes en el món màgic i el món muggle.
No recomanada per a menors de 10 anys

Posteriorment, xocolatada
Ajuntament
Comissió de Festes del Barri Nord
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Cinema infantil
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(EUA, 2016) del director John Musker.

En el món antic, a les illes
del sud del Pacíﬁc, Vaiana,
una adolescent decidida
i navegant experta, salpa
a la recerca d’una illa
llegendària. Forma equip
amb el seu heroi, el semidéu
Maui, per creuar l’oceà en
un viatge atapeït d’acció.
En el seu viatge, trobarà
enormes criatures marines,
submons impressionants
i tradicions mil·lenàries.
Ajuntament
Casal de Joves
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Vermut diabòlic
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Dia Blau
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Inauguració de la sala de cinema
Gimcana d’orientació
Preu: 5€ per parella
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Taller de Castells
amb la col·laboració dels Castellers d’Esplugues
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Joc de pel·lícules
Cloenda de la gimcana i anunci de la persona guanyadora
Sopar Blau
Preu: 5 €. Venda de tiquets el mateix dia

++',)A
))',)A

Concert de Rum Rain
DJ
Blaus de Sant Just
Agrupament Escolta
Martin Luther King, Ràdio Desvern i
Ajuntament
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PROGRAMA D’ACTES FESTA MAJOR 2017
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Laberint de contes per
a persones adultes
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Punt de trobada: activitats
diverses, lluïment colles...
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Pregó de Festa Major
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Sopar popular i concerts
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Cinema a la fresca:
Bèsties fantàstiques i on
trobar-les + xocolatada
DIJOUS 3 D’AGOST
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Cinema infantil: Vaiana
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Trenet històric

Vermut diabòlic
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Taller de llaminadures

Dia Blau
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Trenet enllaç
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Jocs d’aigua
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La Festa de les Aigües
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Laberint de contes infantil
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Berenar i ball per a la gent
gran
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Nit Estelada
DIVENDRES 4 D’AGOST
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Ioga solidari
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Partits de bàsquet entre grocs
i blaus

Tobogan d’aigua Splash Slide
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Festival del Lleó

Festa Holi
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Passejada literària d’estiu

Quina Barra!
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Obertura de barraques
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Concerts de Festa Major
DISSABTE 5 D’AGOST

DIUMENGE 6 D’AGOST
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Sessió d’aigua-gym
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Ofici de Festa Major

Guerra de titans: blaus contra
grocs
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Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple

Ballada gegantera
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Partit de futbol infantil
entre blaus i grocs
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Partit de sèniors
entre blaus i grocs

Espectacle de titelles
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Vermut solidari
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Sardanes
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Espectacle de circ

Obertura de barraques
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Botifarrada popular

Sopar de Festa Major
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Cloenda de foc

Improshow Summer
Edition 2017
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Anunci de la barraca, balcó
i color guanyador de Festa
Major 2017
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Ball de Festa Major i concerts

Havaneres

En cas de pluja es valorarà la
possibilitat de traslladar part
de les activitats. Per a més
informació de darrera hora,
consulteu a santjust.cat
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Berenar i ball
per a la gent gran,
amb el duet
Miguel i Mariví

Reconeixement a les parelles que fan 50
anys de casades i/o que conviuen i
també a les persones de 100 anys o més.
Preu: 3 €.
Venda de tiquets al Centre Social El Mil·lenari
ﬁns al 28 de juliol o ﬁns acabar existències.
Ajuntament
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Nit Estelada
Pujada a la Penya del Moro i
activitats de cultura popular
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Òmnium Cultural, ANC, CAL i SEAS
Muntatge fotogràﬁc realitzat a partir d’una imatge d’Astrid Goldstein
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Ioga solidari
Ioga per a tothom a l’aire lliure. L’aportació anirà
destinada a l’ONG La Fuerza de una Sonrisa.
Preu: 5 €
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La Fuerza de una Sonrisa
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Refrescat
a l’estiu
Vine a gaudir de l’Splash Slide,
el tobogan de 2 carrils de 75 metres.
Anirà pel carrer Tudona ﬁns al Casal de Joves.

Apte per a totes les edats.

Ajuntament
Aju
junttaam
ment
CCasal
asal
as
aall ddee Jo
JJoves
oovve
ves
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Festa de l’aigua a l’esplanada del
Casal de Joves
Refresca’t a la tradicional Festa de l’Aigua i portaa galledes,
gal
alle
ledes, pots
le
potts i recipients
reci
ciipien
pieennts
pi
n per
perr omplir
om
mppl
plir a
les piscines instal·lades.

Vine a la platja de Sant
nt Just
i porta la teva hamacaa o
tovallola
Hi haurà sucs, fruita i còctels.
Ajuntament
Casal de Joves
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RECOMANACIONS TOBOGAN:
S’ha de venir amb banyador i pantalons curts.
S’ha de baixar amb el ﬂotador inﬂable que repartirà
artirà l’organització.
ò Cap part del cos no ha de tocar la superfície de
e lliscada.
ò Durant el recorregut, no es pot córrer, anar de genolls,
ll ffer ttombarelles
b ll nii quedar-se
d
parat.
t
ò No es podrà fer cua ni guardar el torn a ningú.
ò No estarà permès l’accés a cap persona amb alguna fractura o ferida oberta.
ò No s’hi pot entrar amb begudes, menjar ni objectes punxants ni perillosos.
ò No es permetrà l’entrada a persones que estiguin sota els efectes de begudes alcohòliques
o la drogues.
ò
ò

DIVENDRES
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D’AGOST

HOLI
HOLI
DELS
DELS
COLORS
COLORS

Gaudeix de l’experiència de la Festa Holi dels colors. A
l’Índia, se celebra el Holi com la festa dels colors i de la
victòria del bé sobre el mal. Durant aquesta celebració, la
gent es pinta i es tira pols de colors. D’aquesta manera,
per un dia, les diferències entre classes socials, religions
i orígens desapareixen: aquest dia totes les persones
són iguals. La diversitat cultural, el respecte mutu,
l’alegria i la tolerància caracteritzen la festa del Holi.
HK@:GBMS:(

Ajuntament

RECOMANACIONS:
CONSELLS PER FER DEL HOLI UN DIA PERFECTE:
ò Busca el teu look Holi. Vine vestit amb roba de color blanc i, a més de seguir la tradició índia,
aconseguiràs que ressaltin més els colors.
ò Busca la roba més vella de l’armari i gaudeix sense preocupar-te per si s’espatlla gaire.
ò (QHO+ROLVdXWLOLW]HQFRORUVGdRULJHQQDWXUDOTXHQRSURYRTXHQDOgO UJLHV7RWLDL[SURWHJHL[WHOD
pell i els cabells.
ò Es recomana l’ús de crema hidratant a la pell abans i després del Holi: facilitarà que puguis treure’t el
tint amb més facilitat. També pots cobrir-te el cap o posar-te oli als cabells per protegir-los, així com
esmalt a les ungles de les mans i els peus.
ò El Holi es caracteritza per la tirada de pols de colors. Si us plau, evita tacar les persones del públic
que no vulguin participar en la guerra de colors. Tingues respecte per la resta de persones assistents.
ò Vigila que les pólvores no es ﬁquin als ulls. Pots posar-te unes ulleres de sol o, simplement, anar amb
compte. També pots utilitzar algun mocador per tapar-te la boca i el nas, si vols estar enmig del gran
núvol de colors.
ò Si tens problemes respiratoris, t’aconsellem que et posis en un lateral durant la GRAN EXPLOSIÓ de
COLORS.
ò Protegeix els objectius de les càmeres de fotos i vídeos amb un plàstic per evitar que hi entri pols.
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QuinaBarra!

Un recorregut per alguns bars del poble, on serviran
cervesa i tapes, acompanyats amb txaranga
de Barné Batuqué.
Preu: 10,50 € (venda de tiquets anticipada), 13 € (el mateix dia a Can
Ginestar a partir de les 18h). Els tiquets es podran comprar anticipadament
als bars participants o a l’entitat Dimonis Apagallums de Camablanca.
No es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques a
persones menors de 18 anys.
Per unes festes lliures de sexisme: “Si dic sí, triem on; si dic no, Bona nit!”
HK@:GBMS:(

Dimonis Apagallums de Camablanca

<:FI=>?NM;HE
++'))A

Obertura de
barraques
Amb les entitats col·laboradores:
Agrupament Escolta Martin Luther King, Acció
Solidària i Logística, Joves 12-16 del Casal de
Joves, Casal de Joves, Loud Music, Club Esplai
Ara Mateix, Dimonis Apagallums de Camablanca,
La Fuerza de una Sonrisa, Diablets de Sant
Just, el Servei de Prevenció de Drogues i el
Punt Segur, per garantir unes festes lliures de
sexisme.
No es permet la venda ni el subministrament de
begudes alcohòliques a menors de 18 anys.
Per unes festes lliures de sexisme:
“Si dic sí, triem on; si dic no, Bona nit!”

<:FI=>?NM;HE
++',)A

Concerts de
Festa Major
Bipolar, Strombers, Bossonaya
i DJ Savi

El Nucli i Ajuntament
Agrupament Escolta Martin Luther King, Acció Solidària
i Logística, Joves 12-16 del Casal de Joves, Casal de Joves, Loud
Music, Club Esplai Ara Mateix, Dimonis Apagallums de Camablanca, La
Fuerza de una Sonrisa, Diablets de Sant Just, el Servei de Prevenció de
Drogues i el Punt Segur, per garantir unes festes lliures de sexisme.
HK@:GBMS:(
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Per unes festes lliures de sexisme: “Si dic sí, triem
on; si dic no, Bona nit!”
Els concerts al Camp de Futbol ﬁnalitzaran a les 5
de la matinada
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Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Sessió especial aiguagim i a les 14 h, capbussada a la piscina per
l’Esclerosi Múltiple
Durant tot el matí, venda de marxandatge a beneﬁci de la Fundació Esclerosi Múltiple.
Complex Esportiu Municipal La Bonaigua, El Nucli i Ajuntament
Fundació Esclerosi Múltiple

HK@:GBMS:(
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Guerra de Titans:
Blaus contra Grocs
Vine i participa en aquesta megacompetició amb el teu color i
supera les proves més desaﬁants i divertides! Recomanem portar
roba còmoda i vella i també banyador.
Seguidament, i ﬁns a les 15 h, entrada lliure a la piscina exterior.
<:FI=>?NM;HE
*1'))A

Partit de futbol infantil
entre Blaus i Grocs
*2'))A

Cal portar la samarreta d’un dels dos colors.
No cal inscripció prèvia.
Edat: infantil de 6 a 10 anys i juvenil d’11 a 15 anys

Partit de futbol de sèniors entre Blaus
iEdat:Grocs
majors de 16 anys
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Obertura de barraques
Amb les entitats col·laboradores: Agrupament Escolta Martin Luther
King, Acció Solidària i Logística, Joves 12-16 del Casal de Joves, Casal
de Joves, Loud Music, Club Esplai Ara Mateix, Dimonis Apagallums de
Camablanca, La Fuerza de una Sonrisa, Diablets de Sant Just, el Servei de
Prevenció de Drogues i el Punt Segur, per garantir unes festes lliures de
sexisme.
No es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques a
menors de 18 anys.
Per unes festes lliures de sexisme: “Si dic sí, triem on; si dic no, Bona nit!”
Dimonis Apagallums de Camablanca
Ajuntament
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Sopar de Festa Major
Inclou amanida, ﬁdeuà, gelat, beguda i cafè
Preu: 8 € (Venda anticipada ﬁns el 2 d’agost al Casal de
Joves, Antiga Granja Carbonell i Punt de Trobada del dia
1 d’agost) i 8,50 € (el mateix dia a la barraca del Casal
de Joves ﬁns acabar les existències)
++'))A

Improshow
Summer Edition 2017
Espectacle per amenitzar la sobretaula

<:FI=>?NM;HE
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Anunci de la barraca, del
balcó i del color guanyador
de la Festa Major 2017
Més informació: www.casaldejoves.com
HK@:GBMS:(

El Nucli, Casal de Joves i Ajuntament
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Ball de Festa Major
amb l’Orquestra Rosaleda i
concerts amb Sixtus i DJ

Els concerts al Camp de Futbol ﬁnalitzaran a les 5 de la matinada.
Per unes festes lliures de sexisme: “Si dic sí, triem on; si dic no, Bona nit!”
El Nucli, Ajuntament
Agrupament Escolta Martin Luther
King, Acció Solidària i Logística, Joves 12-16
del Casal de Joves, Casal de Joves, Loud Music,
Club Esplai Ara Mateix, Dimonis Apagallums de
Camablanca, La Fuerza de una Sonrisa, Diablets de
Sant Just, i el Punt Segur, per garantir unes festes
lliures de sexisme

HK@:GBMS:(
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En cas de pluja es
valorarà la possibilitat
de traslladar part de les
activitats de Festa Major
Per a més informació de
darrera hora, consulteu
a www.santjust.cat

Festa Major
de Sant Just:
espai lliure
de sexisme

#NoésNo
1 Volem una Festa Major respectuosa, segura i lliure de
sexisme.
2 No es permetrà cap tipus d’actitud o agressió sexista.
3 Els comentaris ofensius i els tocaments no desitjats també
són formes de violència contra les dones.
4 Si et diuen NO respecta aquesta decisió i desisteix.
5 Ni les drogues, ni l’alcohol justiﬁquen una agressió.
6 Si veus o detectes una conducta masclista no giris el cap.
7 Si et sents agredida adreçat al “punt segur”.
Hi ha persones formades que saben què cal fer.
8 Totes i tots som responsables que la festa sigui un espai
lliure de sexisme.

“Si dic sí, triem on; si dic no, Bona Nit!” #NoÉsNo

DIUMENGE
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Ofici de Festa Major
El presidirà Mn. Joaquim Rius, rector de la Parròquia, i la concelebraran
els preveres que han prestat algun servei en aquesta parròquia o són
veïns de la població. Ofrena ﬂoral i veneració de les relíquies i cant dels
Goigs.
HK@:GBMS:(

Església dels Sants Just i Pastor
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Espectacle de titelles

El patufet

de la companyia La Petita Brownie
HK@:GBMS:(

Ajuntament
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Ballada gegantera
HK@:GBMS:(

Colla Gegantera de Sant Just i Grup de Gralles i Tabals de Sant Just

IE'O>K=:@N>K
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Vermut Solidari
A beneﬁci dels projectes d’Acció Solidària i Logística.
Preu: 5 € (inclou 2 begudes i aperitiu). Venda de tiquets el mateix dia.
HK@:GBMS:(

Acció Solidària i Logística
I:K<=>EI:K:=HK
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Sardanes amb la
Cobla Maricel
HK@:GBMS:(

Ajuntament
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Espectacle de circ

“The Flamingos”, amb
la Cia. Los Herrerita
HK@:GBMS:(

Ajuntament
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Botifarrada popular
Inclou: botifarra, pa de pagès, mongetes, all-i-oli i beguda.
Preu: 5 €. Venda de tiquets el mateix dia ﬁns acabar existències.
HK@:GBMS:(

Ajuntament
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Cloenda de Foc de
la Festa Major 2017
Tradicional espectacle de foc de cloenda de Festa Major amb la
participació del Drac de Sant Just i els Diablets de Sant Just i els
Dimonis Apagallums de Camablanca.
Recomanacions de foc: www.gencat.cat/correfoc
HK@:GBMS:(

Diablets, Dimonis Apagallums de Camablanca i Drac de Sant Just
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Havaneres amb Barcarola
Durant el descans se servirà rom-cremat.
HK@:GBMS:(

Ajuntament

En cas de pluja es
valorarà la possibilitat
de traslladar part de les
activitats de Festa Major
Per a més informació de
darrera hora, consulteu
a www.santjust.cat

Els grups de Festa Major 2017
Böira
Böira va néixer a ﬁnals del 2012 i quatre dels seus integrants –el Guillem, la
Clara, l’Aleix i el Llorenç– són o viuen a Sant Just Desvern. De mica en mica, han
anat fent camí amb el seu particular estil post-rock. El cop de gràcia deﬁnitiu, però,
va ser guanyar el concurs Bala Perduda, dinamitzat per la Sala Apolo de Barcelona, i
en el qual competien amb 18 bandes de les prop de 200 que s’hi van presentar. Això
=BF:KML*=Í:@HLM(+)',)A'  els va suposar poder tocar al Festival Primavera Sound 2016, a l’escenari NightPro
IE'O>K=:@N>K  del Parc del Fòrum de Barcelona. Si de la runa naixés és el disc debut de la banda.

Broken Time Family
=BF:KML*=Í:@HLM(+,'))A'
IE'O>K=:@N>K

L’any 2010 un grup de joves amants dels sons jamaicans van crear
Skaparadise. Després de 6 anys, i un bon grapat de concerts a les esquenes,
vam decidir donar-li un rentat de cara al grup.
D’aqui neix Broken Time Family, mateixes intencions, mateixes cares, però amb
moltes més ganes que mai de fer-vos ballar i gaudir dels sons jamaicans amb
petites dosi de funk i soul.

Grallioli
Als antics balls de gralles, els músics feien versions de les músiques de moda
de la seva època, i eren -i encara són a alguns indrets del nostre país- un dels
moments més esperats de moltes festes majors.
Amb Grallioli, Grallers de Molins de Rei, volem prendre el relleu d’aquesta antiga
=BF:KML*=Í:@HLM())',)A'  tradició del ball de gralles, revisant-la i actualitzant-la per oferir a tothom un
IE'O>K=:@N>K  nou ball de gralles enèrgic, divertit i ple de sorpreses.

Rum Rain
Els cinc sentits i la Música, s’assemblen en Rum Rain. Músics de carrer
s’uneixen per versionar hits a la seva manera.
=BCHNL,=Í:@HLM(++',)A' 
IE':GMHGBF:E:K>MB:FB@æ 

Bipolar
Bipolar emergeix dins el panorama musical català amb una proposta moderna i
directa, i aposta per un so que cavalca entre el pop i el rock més internacional.
=BO>G=K>L-=Í:@HLM(++',)A' 
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Strombers
És un grup de Cardona. El seu estil barreja l’ska, els ritmes llatins, el reggae, el
rock o el country per aconseguir un so inconfusible i sempre festiu que els ha
portat a ser un dels grups capdavanters de la festa a Catalunya.
=BO>G=K>L-=Í:@HLM 
:I:KMBK=>E>L++',)A' 
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Bossonaya
El grup de versions arriba a la ciutat per aconseguir el control de la pista de
ball, només amb un objectiu: passar-ho bé i fer-ho passar bé!
=BO>G=K>L-=Í:@HLM 
:I:KMBK=>E>L++',)A' 
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DJ Savi
=BO>G=K>L-=Í:@HLM 

Música variada i divertida per tancar la nit.

:I:KMBK=>E>L++',)A' 
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Orquestra Rosaleda
Quan l’experiència de gairebé 70 anys d’història, la devoció per la bona música
i la frescor prenen vida, no hi ha cap part del cos que es resisteixi a l’impuls…
T’ho hauran d’explicar? La Cobla-Orquestra Rosaleda us ofereix sardanes,
=BLL:;M>.=Í:@HLM ())'))A'  concert i ball en tots els seus estils i amb un segell molt personal. Volen ser la
gran proposta per la Festa Major!
<:FI=>?NM;HE 

Sixtus
Grup de versions Osonenc que ofereix un directe festiu, enèrgic i sense
interrupcions amb clàssics i himnes de rock, ska, punk, reggae i de tots els
=BLL:;M>.=Í:@HLM ())'))A'  estils, llengües i de diferents èpoques, sobretot en temes actuals!
<:FI=>?NM;HE 

Havaneres Barcarola

Altres activitats

El grup d’havaneres Barcarola neix l’any 1993 a Vilassar de Mar (Maresme) fruit
de la unió de diversos músics i cantaires de la comarca al servei de l’havanera
des del 1982. Components: Jordi Plans (acordió i direcció musical), Àngels Roca
(veu i guitarra), Joan Borrell (veu) i Maties Carles (veu). El nostre nom s’inspira
=BNF>G@>/=Í:@HLM (+,'))A'  en la deﬁnició de la paraula “barcarola”, composició musical de temàtica
IE'=><:FH:I:  marinera amb ritme de vals.
<:L:E=>CHO>L:I:KMBK=>E*1=>CNEBHE

Lliurament
de domassos
Vine a buscar el teu domàs i llueix el teu color per Festa Major.
Es lliuraran domassos ﬁns a acabar les existències.
HK@:GBMS:(

Casal de Joves
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Exposició:
Mostra de treballs dels Cursos Municipals
d’Arts Plàstiques

