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DESCOBREIX
EL CLUB DE TENNIS
SANT GERVASI
11 pistes de tennis de terra batuda.
5 pistes de pàdel.
Piscina.
Gimnàs.
Masia-Restaurant.

A partir de la propera tardor
podràs accedir
des de Sant Just
pel camí de la muntanya
pavimentat!

93 371 25 62
tennissantgervasi@hotmail.com
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La Festa Major
ja és aquí!
#fmsantjust18
Festa Major, de l’1 al 6 d’agost, sis dies plens d’activitat, que ens refrescaran durant
aquests dies calorosos.
#grocsiblaus18
Busqueu el mocador groc o blau i vestiu-vos amb el vostre color. Participeu i
defenseu, amb la rivalitat sana que ens caracteritza, els vostres colors.
#Nomésvalsietdicsí
Si dic sí, triem on, si dic No, Bona nit! Volem una Festa Major respectuosa, segura i
lliure de sexisme.
#Civisme
També volem una Festa Major cívica amb respecte pel descans veïnal, pel mobiliari
urbà i pel manteniment d’uns carrers i places netes.
#RàdioDesvern
Podeu seguir les activitats, cada dia en directe, de 10 a 13 h i també la retransmissió
del pregó.
Gràcies a tothom que ha treballat i s’ha implicat en aquesta Festa Major:
les entitats, El Nucli, serveis municipals i
persones que treballen prèviament
en l’organització i durant els dies de la festa.

BONA
FESTA MAJOR
A TOTHOM!
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3a generació familiar i 70 anys oferint compromís, profesionalitat, informació i transparencia

ELS DESITJEM

.

Bona FestaMajor
PATRIMONIAL
Comunitats
Lloguers i Grans comptes
Manteniments

SANT JUST DESVERN
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COMERCIAL
Estàndard
Obra nova
Luxury

BARCELONA

CONSULTORA
Jurídic
Fiscal
Inversions

SANT CUGAT
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Missatge d’El Nucli
Nota informativa sobre
els porcs senglars i
la Festa Major 2018
Sabíeu que el senglar compensa la seva poca visió amb un important
desenvolupament de l’olfacte. Tal i com es pot veure a Youtube l’espècimen es
desplaça, ja fosc i sense cap problema, des de la Penya del Moro ﬁns als diferents
sopars i botifarrades que es fan durant la Festa Major. Recordem que l’espècimen
humà haurà de fer una contribució econòmica per menjar.
També té una oïda molt ben desenvolupada i pot captar sons imperceptibles per a
nosaltres. És conegut i així ho van enregistrar els agents rurals que treballen per
Collserola, que durant els diferents dies de concert de la Festa Major, es produeix
una concentració de porcs, no ens referim als del Pícnic Electrònic, just al voltant
de la Font de la Beca, on, amb línia directa amb els tècnics de so, corregeixen els
músics durant les proves de so.
Els seus pèls són gruixuts i negres, mesurant entre 10 i 13 mm a la creu i uns 16 mm
a la punta de la cua. El color del pelatge és molt variable i va des de colors grisencs
a negre fosc, passant per colors rogencs i marrons. Però, com tothom de Sant
Just coneix, a principis del mes d’agost, el senglar abandona aquests colors per
fer un canvi de pelatge cap a tons més blavosos o grocs, la tonalitat ﬁnal. Segons
un estudi realitzat per la Universitat de Trump, especialista en tonalitats de pell i
de cabell i també de porcs, es deu a la càrrega genètica dels progenitors o per la
càrrega emocional de les amistats.
Bé, tenint aquests coneixements bàsics i imprescindibles sobre els porcs senglars,
el Nucli us convida a gaudir, un any més, de la Festa Major.

Gaudiu!
El Nucli
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Puntuacions de les proves Blaus – Grocs de la Festa Major 2018
Enguany la puntuació de les activitats de Festa Major serà la següent:

•Hi haurà tot un conjunt d’activitats que puntuaran 1 o 2 punts.
•Hi haurà 2 activitats que puntuïn 2 punts i 2 que puntuïn 1 punt. La puntuació de cadascuna
es decidirà mitjançant un sorteig públic que es durà a terme el dia de l’anunci del grup
guanyador de la Festa Major.
•A més hi haurà un segon conjunt d’activitats que poden puntuar 1 o cap punt, en concret
dues que comptin 1 punt i tres que no en comptin cap, i la puntuació d’aquestes es triarà
mitjançant el mateix procediment.

Les activitats del primer grup són:
3 d’agost

2 d’agost

2 d’agost

4 d’agost

Camp de Futbol

CEM La Bonaigua

Parc Iulia Quieta

Camp de Futbol

BARRACA
POSA’T
GUAPA!

GUERRA
DE TITANS

BÀSQUET DE
PERSONES
ADULTES

FUTBOL DE
PERSONES
ADULTES

Les activitats del segon grup són:
2 d’agost

2 d’agost

4 d’agost

4 d’agost

CEM La Bonaigua

Parc Iulia Quieta

Camp de Futbol

Camp de Futbol

GUERRA
DE TITANS

BÀSQUET
JOVES

FUTBOL
JOVES

ANIMACIÓ
DE FUTBOL

1 d’agost
Pl. Verdaguer

GIMCANA
PAGESA

Com cada any, l’equip guanyador serà premiat amb una
placa del seu color a la plaça Verdaguer.
En cas d’empat es farà un sorteig amb les activitats que
no puntuen i la que surti serà la que desempati.

Maquetació del programa d’actes:
Komunica Press
Cartell: Óscar Álvarez García, guanyador
del Concurs de Cartells de Festa Major
2018 organitzat per El Nucli
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Comercialitza publicitat:
Komunica (Grupo Oto Media, SL)
Carrer Rosa de Luxemburg
08840 Viladecans
TEL.: 93 015 33 61
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DIMECRES

1

D’AGOST

PL. VERDAGUER

PER A TOTS ELS PÚBLICS

Punt de trobada
JOCS D’HABILITAT, GRESCA, XERINOLA
I REFRIGERI PER A TOTHOM amb
l’Associació EDUCACIÓ VIVA i ACTIVA
SANT JUST (EVA SANT JUST)
GIMCANA PAGESA (a partir de 16 anys)
GRAN QUIZ MUSICAL amb l’AMADOR
DINAR DE CARMANYOLA amb ambient
musical
AMBAUKA: “CAMPI QUI PUGUI”
Música i animació familiar
LECTURA DEL MANIFEST PER A UNES
FESTES LLIURES DE SEXISME amb
l’ESPAI LILA

10.00 H A 13.30 H

12.00 H A 14.00 H
14.30 H A 15.30 H
15.30 H A 17.00 H
17.30 H
18.45 H

Club d’Esplai Ara Mateix
Ajuntament
nt

ORGANITZA /
COL·LABORA /

19.00 H

Pregó de Festa Major
A càrrec del

Col·lectiu de la Plaça de la Pau
El Col·lectiu de la Plaça
ç de la Pau neix el 28 de febrer de 2008 qquan un grup
g p de veïns i veïnes i amics i
amigues de la plaça
ç ens trobem al Centre Cívic Salvador Espriu per parlar de la constitució d’una nova
entitat i poder
p
organitzar
g
activitats diverses a la plaça.
p ç Des de l’anyy 2000 s’organitzava
g
la revetlla
de Sant Joan i el torneig de vòlei i s’havia de demanar permís
p
a l’Ajuntament
j
de forma individual, cosa
que feia que recaigués la responsabilitat en qui el demanava.
Per ppoder tenir empara
p legal
g i, sobretot, assegurança,
g
ç es decideix
fer l’assemblea pparticipativa,
p
on s’escull el nom de l’entitat: Col·lectiu
(persones
p
veïnes i amigues)
g
de la Plaça de la Pau (perquè és a on
realitzem les activitats).
El 8 d’agost
g de 2008 es constitueix formalment l’entitat i, és pper
això, qque enguany
g y celebrem el 10è aniversari. Els ﬁns de l’associació
són: l’organització
g
d’activitats ludicoculturals diverses relacionades
amb les festes tradicionals, els esports i amb les activitats arrelades
a la zona.
Tenim com a marc de referència evidentment la pplaça
ç i totes les
activitats són obertes a la participació de tothom qui vulgui col·laborar.
Cada anyy els socis i les sòcies, actualment 65, ens reunim en assemblea
per decidir la programació d’activitats de l’any en curs i enguany n’hi
ha 8 de programades.
Podeu contactar a través de cppau@santjust.org
ORGANITZA /
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DIMECRES

1

PL. VERDAGUER

19.15 H

D’AGOST

Lluïment de colles
Amb la Colla Gegantera de Sant Just, Diablets de Sant Just,
Dimonis Apagallums de Camablanca i l’Esbart de l’Ateneu.
Tot seguit , a les 19.30 h, actuació de la Colla Gegantera de
Sant Just:

20.00 H

Concert amb

Riu

“Els Gegants portem la gresca!”
21.00 H

Música popular dels Països Catalans.
Per deﬁnir el seu so s’han emmirallat
en grups del nou folk europeu i
atlàntic tot adaptant-lo a les melodies
populars catalanes.

Sopar
Concert amb Popular
Club d’Esplai Ara Mateix
ORGANITZA /
COL·LABORA /

Ajuntament

»

sPeugn
urt
—

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

MENÚ A TRIAR.
Menú carnívor:
pa amb tomàquet, botifarra,
mongetes seques, gaspatxo,
aigua i vi.
Menú vegetarià amb opció de formatge de cabra, tomàquet
i enciam.
Menú vegà amb opció d’amanida de llenties, pa i humus.
Preu: 5,50 € (venda de tiquets el mateix dia a la barra.
Fins acabar existències).
Club d’Esplai Ara Mateix
Ajuntament

ORGANITZA /
COL·LABORA /

Concert amb
23.00 H

00.30 H

Untioampala Muddy Sound

02.00 A 03.00 H

Punxadiscos amb Shrek
programa-festamajor-santjust2018.indd 10
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El Nucli i l’Ajuntament

ORGANITZA /
COL·LABORA /
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DIJOUS

SORTIDA: PL. VERDAGUER FINAL DE TRAJECTE: PARC DEL PARADOR

2

DE 9.30 14.00 H

Trenet històric
Coneix
x Sant Just i les sev
seves
ves h
històries
istòries
de llegenda
genda

D’AGOST

Recorregut històric, de llegendes i teatralitzat,
atralitzat, en trenet, ppels
elss ca
el
ccarrers
arr
rrer
erss dee SSant
aannt
nt JJu
Just.
ust
st..
Sortida: Pl. Verdaguer / Final de trajecte:
e: Parc del Parador
m
in.
n.).).).
Horaris: 9.30 h, 10.15 h, 11 h, 11.45 h, 12.300 h i 13.15 h (cada 4455 mi
min.).

Activitat familiar. Entrades limitades i gratuïtes que ess
podran recollir a partir de les 9.00 h a la pl. Verdaguer
Verdaguer.r.
ORGANITZA /

Ajuntament

DES DE CAN GINESTAR I MAS LLUÍ
UÍ
DE 17.00 H A 20.30 H

Trenet enllaç
tar i Mas Lluí.
Per assistir a les activitats de Can Ginestar
Sortida des de la pl. Verdaguer i arribada al Parc Iulia Quieta (Mas Lluí)
Horaris d’anada: 17.00 h, 18.00 h, 19.00 h i 20.00 h (de pl. Verdaguer a Mas Lluí)
Horaris de tornada: 17.30 h, 18.30 h, 19.30 h i 20.30 h (de Mas Lluí a pl. Verdaguer)

Activitat familiar. Entrades limitades i gratuïtes que es podran recollir a partir de les 16.30 h a
la pl. Verdaguer i al Parc Iulia Quieta (Mas Lluí).
ORGANITZA /

Ajuntament

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA BONAIGUA
11.00 H

Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Màster class de zumba

Posa’t en forma i col·labora fent un donatiu per recollir fons per a
la Fundació Esclerosi Múltiple. Venda de productes de marxandatge
de la Fundació.
A les 14 h, capbussada conjunta a la piscina.
COL·LABORA /

Fundació Esclerosi Múltiple
12.00 H

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, banyador i
crema solar.
Seguidament i ﬁns a les 15 h, entrada lliure a la piscina exterior.
ORGANITZA /
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DIJOUS

2

D’AGOST

PL. VERDAGUER
16.30 H

Jocs gegants antics de fusta
Jocs fets a mà, en fusta natural, ens
portaran al passat, gaudint del present.
Tota la família podran jugar una estona oblidant-se de la tecnologia.
ORGANITZA /

Ajuntament

PARC IULIA QUIETA (MAS LLUÍ)
17.00 H

Resfresca’t amb EVA Sant Just
Activitats de joc lliure, d’habilitats i aigua per a tothom.
ORGANITZA /

Associació d’Educació Viva i Activa Sant Just

PARC IULIA QUIETA (MAS LLUÍ)
17.30 H

Vols construir i fer navegar un vaixell? Jugar
amb tauletes 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!
ORGANITZA /

Aigües de Barcelona amb la col·laboració de l’Ajuntament

JARDINS DE CAN GINESTAR
17.30 H

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 17 h.
ORGANITZA /

Els Pastorets de Sant Just
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Ja sigui una casa o un castell, aconseguirem
la venda de la seva propietat!
Està planejant vendre la seva propietat aquest estiu al millor preu possible? En aquest cas,
ha de confiar en un partner amb l’experiència i el know-how necessaris per trobar amb
rapidesa al comprador ideal. Els nostres consultors immobiliaris experts tenen la capacitat
per avaluar el valor de la seva propietat, mentre que la nostra àmplia xarxa ens permet accedir
a una gran quantitat de possibles compradors. Això proporciona la base ideal per a la venda
reeixida de la seva propietat. Contacti amb nosaltres per a una valoració sense compromís!

Engel & Völkers Sant Just Desvern
Bonavista, 41-47 · 08960 Sant Just Desvern · Tel.: 93 473 54 87
SantJust@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.com/santjust
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DIJOUS

2

D’AGOST

PISTES PARC IULIA QUIETA (MAS LLUÍ)
19.00 H

Bàsquet entre Grocs i Blaus
Partits de bàsquet: infantil (5-9 anys), juvenil (10-15 anys), sènior (16
anys en endavant). No cal inscripció prèvia
ORGANITZA /

AV Mas Lluí

INICI A LA PL. CAMPRECIÓS
20.00 H

Passejada literària d’estiu

“Abaixem la persiana
de les botigues per
al record”
Últim any fent memòria de les botigues de Sant Just que ja no hi
són amb acompanyament de lectures, ﬁnalitzant a Can Ginestar
amb un refrigeri i una projecció de fotograﬁes.
Recorregut: Pl. Campreciós, c. Badó, c. Bonavista, c. Raval,
c. Creu, c. Verge del Pilar, c. Major, c. Carles Mercader i Can Ginestar.
Centre d’Estudis Santjustencs i Ajuntament
Agrupació Fotogràﬁca Sant Just

ORGANITZA /
COL·LABORA /

PARC DEL PARADOR
22.00 H

Laberint de contes per a persones adultes
Recorregut teatralitzat.
Preu: 5 € (entrades limitades). Edat mínima recomanada: 16 anys.
Venda d’entrades, al Parc de Parador a partir de les 21.30 h
Els Pastorets de Sant Just
Tamboret - Aula de teatre de l’Ateneu - l’Ateneu de Sant Just i l’Ajuntament

ORGANITZA /
COL·LABORA /

PARC DEL PONT REIXAT
20.00 A 03.00 H

Concerts de punxadiscos de diferents
músiques electròniques.
Per a persones a partir de 16 anys.
ORGANITZA /

Loud Music
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»

Pícnic Electrònic

sPeugn
urt
—

Venda de
mocadors
blaus i grocs i
els tiquets del
sopar de Festa
Major
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PARC DE JOAN MARAGALL

DIJOUS

2

D’AGOST

22.30 H

Cinema a la fresca

PADDINGTON 2
del director David Yates
Aquest film és la seqüela de Paddington, basat en el
personatge creat per Michael Bond. És una continuació
de les aventures del carismàtic osset peruà obsessionat
per les coses britàniques. L’os Paddington viu amb la
família Brown i és un membre popular de la comunitat
de Windsor Gardens. La seva tieta fa 100 anys i tot es
complica quan li ha de fer un regal.
Recomanada per a tots els públics.

Posteriorment,
xocolatada
Ajuntament
Comissió de
Festes del Barri Nord

ORGANITZA /
COL·LABORA /
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ARRENCA’M !

SANT JUST DESVERN
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PROGRAMA D’ACTES FESTA MAJOR 2018
DIMECRES 1 D’AGOST
A PARTIR DE LES 10 H I DURANT TOT EL DIA
PL. VERDAGUER

Punt de trobada: activitats
diverses, lluïment colles...
19.00 H

PL. VERDAGUER

Pregó de Festa Major
20.00 H

PL. VERDAGUER

Concert de Riu
A PARTIR DE LES 21.00 H

PL. VERDAGUER

Sopar popular i concerts
DIJOUS 2 D’AGOST
DE 9.30 H A 14 H

CEM LA BONAIGUA

Mulla’t per l’esclerosi múltiple
12.00 H

DE 17.00 – 20.30 H
DE PL.
VERDAGUER A MAS LLUÍ (I TORNADA)

Trenet enllaç
PARC IULIA QUIETA

Jocs d’aigua
17.30 H

PARC IULIA QUIETA

La Festa de les Aigües
17.30 H

20.00 H

DES DE LA PL. CAMPRECIÓS

Passejada literària d’estiu
20.00 H

PARC DEL PONT REIXAT

Pícnic Electrònic
22.00 H

PARC DEL PARADOR

Laberint de contes per
a persones adultes
22.30 H

PARC DE JOAN MARAGALL

Cinema a la fresca:
Paddington 2 + xocolatada
DIVENDRES 3 D’AGOST
11.00 H

CASAL DE JOVES

Cinema infantil: Canta
12.30 H

CASAL DE JOVES

Vermut diabòlic

PL. VERDAGUER

Jocs gegants de fusta

17.00 H

Partits de bàsquet
entre grocs i blaus

CEM LA BONAIGUA

Guerra de titans
16.30 H

PARC IULIA QUIETA

PL. VERDAGUER

Trenet històric
11.00 H

19.00 H

JARDINS DE CAN GINESTAR

Laberint de contes infantil
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18.00 H

DES DE CAN GINESTAR

Quina Barra!
18.30 H

CASAL DE JOVES

Festa Holi
20.00 H

DES DE CAN GINESTAR

Nit Estelada
21.00 H

CAMP DE FUTBOL

Obertura de barraques
23.00 H

CAMP DE FUTBOL

Concerts de Festa Major
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DISSABTE 4 D’AGOST
10.00 H

CAMP DE FUTBOL

Futbol entre blaus i grocs
18.00 H

Futbol entre blaus i grocs
19.00 H

CAMP DE FUTBOL

Obertura de barraques
21.00 H

CAMP DE FUTBOL

Sopar de Festa Major
22.00 H

CAMP DE FUTBOL

Ball de Festa Major i concerts
DIUMENGE 5 D’AGOST

Ofici de Festa Major
11.15 H

C. TUDONA / CASAL DE JOVES

Llits elàstics
11.00 H

C. TUDONA / CASAL DE JOVES

Supertobogan aquàtic

12.00 H

PL. VERDAGUER

Ballada gegantera
12.00 H

PL. ANTONI MALARET I AMIGÓ

Dia Blau
PARC DEL MIL·LENARI

Berenar i ball per
a la gent gran
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PL. VERDAGUER

Vermut solidari
19.00 H

PARC DEL PARADOR

Sardanes
20.00 H

PL. DE CAMOAPA

Teatre mòbil: Cösmix
PL. DE CAMOAPA

Botifarrada popular
21.30 H

PL. DE CAMOAPA

Correfoc i espectacle
pirotècnic
23.00 H

A PARTIR DE LES 17.00 H

18.30 H

PL. VERDAGUER

Espectacle:
Gresca a la fresca, amb
la Cia. De Parranda

21.00 H
11.00 H

ESGLÉSIA DELS

CAMP DE FUTBOL

Anunci de la barraca
i color guanyador de
Festa Major 2018
00.00 H

11.00 H

SANTS JUST I PASTOR

CAMP DE FUTBOL

Quina solidària
23.30 H

DILLUNS 6 D’AGOST

CAMP DE FUTBOL

PL. DE CAMOAPA

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

20/7/18 11:33

Plànol d’activitats
1
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

9
3

11

12
4

10
5

13

7

6

8

2
1

C.E.M LA BONAIGUA

6

PLAÇA ANTONI

11

PARC IULIA QUIETA

MALARET I AMIGÓ

2
3

PARC DEL PONT REIXAT

7

PARC DEL PARADOR

12

PLAÇA CAMPRECIÓS

PLAÇA VERDAGUER

8

PARC DE JOAN MARAGALL

13

PLAÇA DE CAMOAPA

9

CAN GINESTAR

ESGLÉSIA

4

PARC EL MIL.LENARI

5

CAMP DE FUTBOL
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10

CASAL DE JOVES

Policia Local: 93 473 10 92
Emergències: 112
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CASAL DE JOVES

DIVENDRES

3

11.00 H

Cinema infantil

D’AGOST

dels directors Christophe Lourdelet i Garth Jennings
“Canta” té lloc en un món com el nostre, però poblat només per animals. Buster Moon (la
veu de Mattew McConaughey) és un coala elegant que dirigeix un teatre que ha conegut
èpoques millors. Buster és un optimista nat, que està bé si no fos perquè és una mica
pocasolta. Ell estima el seu teatre amb passió i és capaç de qualsevol cosa per salvar-lo.
Sap que el somni de la seva vida està a punt de desaparèixer i només té una oportunitat:
organitzar el concurs de cant més gran del món!
Ajuntament
Casal de Joves

ORGANITZA /
COL·LABORA /
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ESPLANADA DEL CASAL DE JOVES

3

»

DIVENDRES

12.30 H

Vermut diabòlic
ORGANITZA /

sPeugn
urt
—

Diablets de Sant Just

D’AGOST
18.30 H

Festa Holi
dels 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 tira
pols de colors. D’aquesta manera, 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.

Amb el Dj Albert González i Maica Verdejo.
A partir de les 18 h, es repartiran gratuïtament
bosses de pols de colors ﬁns a esgotar existències.
Durant la festa també hi haurà venda de
marxandatge i bosses de pols.
Com utilitzar les bosses?
Abans d’obrir les bossetes, és important moure bé la pols
per aconseguir una bona separació. Obrir la part superior per
l’obertura fàcil. Agafar la bossa fermament per la part inferior
i preparar-se per al compte enrere que ﬁnalitzarà amb el
llançament.

Compte enrere i llançament:
Normalment es fan uns tres o quatre comptes enrere, comptant
des de 10 ﬁns a 1. Al marge dels llançaments guiats, es poden
adquirir més bosses amb les quals jugar.
ORGANITZA /

Ajuntament

RECOMANACIONS:
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.
Busca la roba més vella de l’armari i gaudeix sense preocupar-te per si s’espatlla massa.
En el Holi s’utilitzen colors d’origen natural. Aquests no provoquen al•lèrgies. Tot i això protegeix la teva pell i cabell.
Es recomana l’ús de crema hidratant a la pell abans i després del Holi. Facilitarà que puguis llevar-te el tint amb més
facilitat. També pots cobrir el cap o posar-te oli als cabells per protegir-lo i esmalt a les ungles de les mans i els peus.
El Holi es caracteritza per la tirada de colors, si us plau evita tacar els espectadors que no vulguin participar a la guerra de
colors. Sigues respectuós amb la resta de persones assistents.
Vigila que la pols no entri en els ulls. Pots posar-te unes ulleres de sol o simplement ves amb compte.
També pots utilitzar algun mocador per tapar-te la boca i el nas si vols estar enmig del gran núvol de colors. En el moment
de la gran explosió de color, t’aconsellem que et posis en un lateral si tens problemes respiratoris.
Protegeix els objectius de càmeres de fotos i vídeo amb un plàstic per evitar que s’embrutin.
Preguem no llançar les bossetes a terra.
Mantenir les bossetes lluny de fonts de calor.
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DES DE CAN GINESTAR FINS AL CAMP DE FUTBOL

DIVENDRES

3

D’AGOST

18.00 H

Correbars
Quinabarra
Un recorregut per alguns bars del poble on serviran
cervesa i tapes, acompanyats amb la txaranga.
Preu: 10€ (venda de tiquets anticipada)
12€ (el mateix dia a Can Ginestar a partir de les 18 h).
Els tiquets es podran comprar anticipadament als bars participants.
No es permet la venda ni el subministrament de begudes
alcohòliques a persones menors de 18 anys.
ORGANITZA /

Dimonis Apagallums de Camablanca

20.00 H

DES DE CAN GINESTAR FINS A LA PENYA DEL MORO

Nit Estelada
Berenar popular i observació
dels estels.
Passejada ﬁns a la Penya del Moro.
Observació del paisatge i la natura.
Berenar popular al Coll d’en Solanes.
Al cim de la Penya del Moro: explicació de les ruïnes del poblat
iber i de la torre medieval (punt de la “Ruta Singular” de la Natura,
projecte europeu Poctefa).
Òmnium Cultural
ANC, SEAS i Ajuntament

ORGANITZA /
COL·LABORA /
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3

D’AGOST

CAMP DE FUTBOL
21.00 H

»

DIVENDRES

sPeugn
urt
—

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, Diablets de Sant Just, el Servei de Prevenció
de Drogues i el Punt segur per garantir unes festes lliures de
sexisme.
21.00 - 00 H: entrada i sortida pel c. Cervantes
00 - 05.00 H: entrada i sortida pel c. Narcís Monturiol
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!”

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

DIVENDRES

3

D’AGOST

Concerts de
Festa Major
23.00 H

EGO Band

00.30 H

La Señora Tomasa

02.00 H

»

sPeugn
urt
—

Per unes festes l
liures de sexisme:
“Si dic sí, triem on;
si dic no, Bona nit!”

EGO BAND

SIXTUS
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Els concerts al
Camp de Futbol
ﬁ nalitzaran a
les 5 de la
matinada

04.00 H

Sixtus
Savi (punxadiscos)

Lectura del manifest de l’Espai Lila per unes festes lliures de sexisme.
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.
ORGANITZA /
COL·LABOREN /

LA SEÑORA TOMASA

DJ SAVI
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»

t
n
u
Pegur
s —
Festa Major
de Sant Just:
espai lliure
de sexisme
#Nomésvalsietdicsí
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!” #Nomésvalsietdicsí
programa-festamajor-santjust2018.indd 33
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4

DISSABTE

D’AGOST

CAMP DE FUTBOL
10.00 H

Partit de futbol infantil
entre blaus i grocs
Cal portar la samarreta d’un dels dos colors. Infantil, de 5 a 10 anys, i
juvenil d’11 a 15 anys. No cal inscripció prèvia.
ORGANITZA /

18.00 H

Atlètic Sant Just FC

Partit de futbol sèniors entre blaus i grocs
Cal portar la samarreta d’un dels dos colors. Més de 16 anys. No cal inscripció prèvia.
ORGANITZA /

Atlètic Sant Just FC

19.00 H

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,
Diablets de Sant Just, el Servei de Prevenció de Drogues i el Punt segur per
garantir unes festes lliures de sexisme.
21.00 - 01 H: entrada i sortida pel c. Cervantes
01 - 05.00 H: entrada i sortida pel c. Narcís Monturiol

»

No es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques
a menors de 18 anys.

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

sPeugn
Per unes festes lliures de sexisme:
urt
“SI DIC SÍ, TRIEM ON; SI DIC NO, BONA NIT!” —
21.00 H

Sopar de Festa Major
Inclou amanida, ﬁdeuà, gelat, beguda i cafè
Preu: 10 € (venda a la barraca del Casal de Joves ﬁns a
acabar existències).
Lectura del manifest de l’Espai Lila per unes festes
lliures de sexisme.
ORGANITZA /

22.00 H

Quina solidària
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El Nucli i l’Ajuntament

A continuació del sopar i a la mateixa taula.
Es vendran les butlletes durant el mateix sopar.
Preu: 8 € (cartró múltiple).
ORGANITZA / Associació Santjustenca
per a la Marató de TV3
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4

DISSABTE

D’AGOST

CAMP DE FUTBOL
23.30 H

Anunci de la barraca i
del color guanyador de la
Festa Major 2018
ORGANITZA /

El Nucli, Casal de Joves i Ajuntament

»

00.00 H

Ball de Festa Major

sPeugn
urt
—

amb l’Orquestra Girasol i concerts
amb Pelukass (grup de versions)
El Nucli, Ajuntament
i punxadiscos
ORGANITZA /

Per unes festes l
liures de sexisme:
“Si dic sí, triem on;
si dic no, Bona nit!”

ORQUESTRA
GIRASOL

Els concerts al
Camp de Futbol
ﬁ nalitzaran a
les 5 de la
matinada
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DIUMENGE

5

D’AGOST

D’AGOST

Refresca

C. TUDONA / CASAL DE JOVES
11.00 H

11 H A 14 H

»

Salta i diverteix-te en
els llits elàstics

sPeugn
urt
—

Supertobogan
aquàtic
A partir de 4 anys

DDos
os ccarrils
arriils i 770
0 m de longitud.
Anirà pel c. Tudona ﬁns arribar al Casal de Joves.

Tobogan inﬂable d’aigua
Per a infants de 3 a 8 anys.

Edat de participació: piscines petites ﬁns a 3 anys amb supervisió
ORGANITZA
ORGA
ANITZ
NITd’una
NITZA
NIT
A/A
Ajuntament
j nt
ju
n amen
amen
am
e t
COL·LABOREN
C
OL·
L LABO
LA
ABO
EN / C
E
Casal
assde
asal
al dde4
al
e Jo
Joves
ove
v s
persona adulta, tobogan petit d’aigua de 3 a 8 anys i toboganCOL·
gran
aRREN
partir
anys.
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ca’t a l’estiu
Festa de l’aigua a l’esplanada del
Casal de Joves
Refresca’t a la Festa de l’Aigua i porta galledes, pots i recipients per omplir les piscines
instal·lades. Per a infants de ﬁns a 3 anys amb supervisió d’una persona adulta.

Vine a la platja de Sant Just
ust
i porta la teva tovallola
Foodtruck de gelats i sucs naturals.
RECOMANACIONS:
S’ha de venir amb banyador i pantaló curt.
S’haurà de baixar amb el ﬂotador inﬂable que repartirà l’organització.
ganització.
Cap part del cos ha de tocar la superfície de lliscada.
Durant el recorregut no es pot córrer, anar de genolls, fer tombarelles
mbarelles ni quedar-se parat.
No es podrà fer cua ni guardar el torn a ningú.
No estarà permès l’accés a cap persona amb alguna fractura o ferida oberta.
No es pot entrar amb begudes, menjar ni objectes punxants i perillosos.
No es permetrà l’entrada a persones que estiguin sota els efectes de begudes alcohòliques
o drogues.
ORGANITZA /

Ajuntament amb la col·laboració del Casal de Joves
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Segueix-nos a les xarxes socials:
www.santjust.cat
@santjustcat - #fmsantjust18
radiodesvern.com/98.1 FM
facebook.com/nucli.comisiodefestes
@festessantjust
#fmsantjust
comisiodefesteselnucli.tumblr.com
Feu servir el hastag #fmsantjust18 per piular
i penjar fotos a instagram i twitter.

Tota la informació
de la Festa Major
a l’APP gratuita

santjustcat
Descarrega’t
l’app per
descobrir
la Festa Major
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PL. ANTONI MALARET I AMIGÓ

DIUMENGE

5

DIA BLAU
JOC I LITERATURA:
LA LLETRA ENCANTADA

17.00 H

P

»

Proposta familiar amb Rosa Caminals
i Raquel de Manuel.

D’AGOST

Cursa d’orientació en parelles amb
seugn
urt
proves a diferents punts del poble.
—
Preu: 6 € (per parella).
Cal portar roba esportiva i de recanvi.
Categoria infantil (6 a 13 anys).
Categoria de persones adultes (més 14 anys).
SOPAR BLAU (5 €)
Concert amb el

DONA LA LLAUNA

19.00 H

21.30 H
23.00 H

GRUP DE VERSIONS BLU I PUNXADISCOS
Fins a les 03.00 H
BLU

Blaus de Sant Just
Agrup. Escolta Martin Luther King, Ràdio Desvern i Ajuntament

ORGANITZA /
COL·LABORA: /

PARC DEL MIL·LENARI
18.30 H

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 de convivència i també a les
persones de 100 anys o més.
Preu: 3 €. Venda de tiquets al Centre Social El Mil·lenari, de 10 h a 14 h,
ﬁns al 31 de juliol o acabar existències.
ORGANITZA /

Promunsa i Ajuntament
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DILLUNS

6

D ’AGOST

Dia festiu amb motiu dels
sants Just i Pastor
ESGLÉSIA DELS SANTS JUST I PASTOR
11.00 H

Ofici de Festa Major
Presidirà Mn Joaquim Rius, rector de la parròquia, i la concelebraran els
preveres que han prestat algun servei en aquesta parròquia o és veïnat
de la població. Participació dels gegants amb un ball d’ofrena.
PL. VERDAGUER
11.15 H

Espectacle de la
companyia De Parranda
“Gresca a la Fresca”
Animació infantil i gaudir del teatre, jocs i música.
12.00 H

Ballada Gegantera
ORGANITZA / Colla Gegantera de Sant Just i Grup de gralles
i tabals de Sant Just

Posteriorment

Vermut Solidari
Aperitiu a beneﬁci dels projectes de cooperació que
porta a terme Acció Solidària i Logística
Preu: 5 € (2 begudes i pica-pica).
ORGANITZA /

Acció Solidària i Logística

PARC DEL PARADOR
19.00 H

Sardanes amb la

Cobla Lluïsos
ORGANITZA /
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PLAÇA DE CAMOAPA
20.00 H

Teatre Mòbil presenta

CÖSMIX
t

Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants, arriben a l’escenari
programats per fer riure. Com dos homes orquestra, despleguen les seves
millors habilitats: fan música impossible, fan teatre reciclàssic, fan l’animal i ﬁns i tot s’avancen al
futur en viu i en directe! CösmiX, dos còmics de dimensions còsmiques i un mix de bogeria! Esteu
preparats? Doncs ja els tenim aquí!
21.00 H

Botifarrada popular
Inclou: botifarra, pa de pagès, mongetes, allioli i beguda.

Preu: 5 €. Venda de tiquets
el mateix dia ﬁns acabar
existències.

21.30 H

CORREFOC I
ESPECTACLE
PIROTÈCNIC DE LA
FESTA MAJOR 2018
21.30 H
22.00 H
22.30 H

Lluïment de Diablets de Sant Just
Correfoc amb els Dimonis Apagallums de Camablanca
Cloenda de foc del Drac de Sant Just amb la
col·laboració del Boc de Biterna d’Esplugues
*Recomanacions de foc: www.gencat.cat/correfoc

23.00 H

Havaneres amb
el
grup
Peix
Fregit
Durant el descans se servirà rom cremat.
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ELS GRUPS DE FESTA MAJOR 2018
RIU
DIMECRES 1 D’AGOST / 20.00 H.
PL. VERDAGUER

Riu és un grup de música folk, creat l’any 2010 i provinent de la nostra comarca, el
Baix Llobregat. Interpreta música popular dels Països Catalans. L’any 2011 va editar
el seu primer disc “Riu”, i posteriorment van editar “Amb canya”, “Abans tot això
eren camps” i aquest 2018 ha editat “Delta”, una col·lecció de melodies tradicionals,
reivindicatives i cançons populars del Rosselló, Catalunya, Mallorca i País Valencià.
Els seus components són Arnau Barrios (violí), Iu Boixader (contrabaix), Ciscu
Cardona (guitarra i veu), Rubén Fajardo (buzuki), Ricard Ros (uilleann pipes, whistles
i veu) i Pau Vinyoles (diatònic i veu). L’any 2011 van guanyar el VI Concurs de Sons
de la Mediterrània.

D

UNTIOAMPALA
Repertori de música de ball per a joves i grans.
DIMECRES 1 D’AGOST / 23.00 H.
PL. VERDAGUER

D

MUDDY SOUND

The Muddy Sound és un grup de versions de soul, funk, R&B i rock’n roll dels
anys 50 i 60. Música que fa moure l’esquelet amb un quartet que té fama pel
seu so en directe.
DIMECRES 1 D’AGOST / 00.30 H.
PL. VERDAGUER

D

EGO Band
DIVENDRES 3 D’AGOST / 23.00 H.
CAMP DE FUTBOL

EGO Band és un banda jove, de recent creació i està formada per Oriol Vázquez
i Helena Rodríguez (veus), Jorge Sánchez (guitarra), Pau Garcia (guitarra),
Isaac Borràs (baix) i Lluc Martí (bateria). Es tracta de músics amb experiències
anteriors en altres formacions que han trobat una gran sintonia i aconseguit
una fusió d’estils explosiva. Tenen inﬂuències molt variades, barregen
essències musicals que venen des del punk, passant pel rock i ﬁns al funk més
ballable. El seu primer single va ser “Què més arrancaran”, i recentment han
presentat el treball “Amén”.

LA SEÑORA TOMASA
DIVENDRES 3 D’AGOST / 00.30 H.
CAMP DE FUTBOL

Grup musical format per set músics que es fusionen i que materialitzen aquesta
fusió en cançons i ritmes. Escoltar-los i viure’ls en directe és la millor manera
de conèixer la seva música, les vibracions que emeten i la seva singular música
de barreges creatives. Formats des del 2013, han editat diversos treballs, entre
ells, “Corazón”, “Bombo y son” i “Nuestra clave”.

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
estils, llengües i de diferents èpoques, sobretot en temes actuals!
DIVENDRES 3 D’AGOST / 02.00 H.
CAMP DE FUTBOL
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D

DJ SAVI

Música variada i divertida per tancar la nit.

DIVENDRES 3 D’AGOST / 04.00 H.
CAMP DE FUTBOL

ORQUESTRA GIRASOL
L’Orquestra Girasol fa 30 anys que volta pel món amb més de 2.000 cançons
interpretades arreu del país. El ball i els arrels amb la festa popular catalana
fa que puguem gaudir de ritmes com els de la Patum de Berga, música de
castellers, havaneres, cançons de Serrat, Llach, Sisa o la Trinca.
DISSABTE 4 D’AGOST / 00.00 H.
CAMP DE FUTBOL

PELUKASS

Grup de versions on no paren de tocar hits de tots els temps. Provenen de Salt
(Girona) i és un grup format per Xavi Utiel, Diego Marquès, Pol Masvidal, Adrià
Jiménez i els germans Quintana. Es consoliden com a grup de versions amb el
seu espectacle #onéselcanari?
DISSABTE 4 D’AGOST / 00.00 H.
CAMP DE FUTBOL

GRUP PEIX FREGIT

El grup d’havaneres Peix Fregit té una llarga trajectòria de més de 40 anys.
Durant tota la seva història hi hagut canvis de components, però sempre ha
perdurat la seva identitat i un estil propi. Canten havaneres, valsets mariners,
sardanes, cançó marinera i de taverna.

Altres activitats

DILLUNS 6 D’AGOST / 23.00 H.
PL. DE CAMOAPA

CELLER DE CAN GINESTAR

FINS AL 6 D’AGOST

Exposició:

Punt de partida, de Dogny Abreu Viamontes
CIM DE CAN GINESTAR

FINS EL 6 D’AGOST

Exposició:

10 anys de blaus i grocs
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»

Peugnutr
s —
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Activitats d’entitats, festes i
tradicions per gaudir-les i participar-hi
Per viure Sant Just, l’has de descobrir.
Entitats locals. Karts de Coixinets. Sant Just al Carrer.
Festa de la Pau. Festa Major a l’agost. Comerç. Ràdio Desvern.
Diversitat d’activitats. I molt més.

SABIES
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SANT JUST DESVERN
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