Raquel Sánchez
Alcaldessa de Gavà

Gavà no renuncia a la Festa Major de Sant Pere. La crisi sanitària
ens obliga a posar, per damunt de
tot, la salut i la seguretat de tots i
totes. A fer un esforç de contenció i destinar els seus recursos a
pal·liar les conseqüències socials
i econòmiques de la pandèmia. I
a ser imaginatius perquè els seus
continguts, bàsicament virtuals,
siguin tan engrescadors i participatius com sempre.
Serà una Festa Major 100% nostra, 100% Gavà. L’Ajuntament
compta, més que mai, amb la implicació de les entitats, col·lectius
i artistes de la ciutat. Seran els
grans protagonistes d’una programació que vol posar en valor
la seva tasca i fer-los costat en
uns moments especialment complicats.
Instagram i Youtube seran els
principals escenaris d’una Festa
Major on no faltarà la música, les

tradicions més nostres, la cultura urbana, la dansa…Tampoc el
Castell de Focs, el ball de rams o
les havaneres.
Des de casa, feu-la vostra. Engalaneu els balcons, cuineu la coca
de Sant Pere i balleu al ritme dels
que, durant les setmanes més
dures del confinament, es van
acompanyar amb la seva música
cada dia a les 20 h.
I us convido, molt especialment,
a recordar els veïns i veïnes, als
vostres amics, coneguts o familiars que ens han deixat per la
pandèmia, seguint l’acte d’homenatge que, dilluns 29, tancarà
la Festa Major. Un acte on també
agrairem l’esforç de totes les persones que han lluitat en primera
línia contra la malaltia i on tornarem a demostrar que som una
ciutat unida, solidària i forta, capaç de sobreposar-se a totes les
adversitats.

Celebrem que és Festa Major tot guarnint els balcons, les finestres
o les terrasses de casa vostra. Garlandes, serpentines, dibuixos,
banderoles, llumetes... tot s’hi val!
Clica aquí per descarregar-te els dibuixos de la imatgeria festiva de
Gavà i pinta’ls al teu gust. També pots retallar-los i muntar-te la teva
particular cercavila Xerinolis a casa.
Imatges per compartir: la teva millor festa major, un moment especial
que has viscut durant una festa major, el concert inoblidable de la
festa... Ens agradaria poder-ho compartir a través de les xarxes
socials. Penja la foto i etiqueta-la amb #fmgavà20
Si has estat algú dels que ha dinamitzat el confinament posant
música, fent de DJ, tocant un instrument... ara pots exhibir-te
durant la Festa Major. Diumenge 28 de juny, a les 20 hores, farem
una animació col·lectiva des dels balcons i terrasses de casa
vostra. Inscriu-t’hi per poder sortir al programa i donar a conèixer
la teva ubicació als teus veïns i veïnes.
Envia un missatge a cultura@gava.cat per fer la inscripció.

[DIJOUS, 25 DE JUNY]
10 h. Inici SCAPE Room Gavà.

Connecta’t a http://www.escaperoomgava.com i gaudeix

en família, amics o en solitari d’aquesta trepidant aventura que
et portarà de manera virtual
per diferents espais de la ciutat
mentre resols el gran misteri. La
màquina del científic Sr. Calamot
s’ha posat en funcionament i ens
ha enviat a tots al futur. Un futur
en què Gavà té cotxes voladors
i l’Home del Mil·lenni ha trobat
parella.
De tots vosaltres depèn trobar la màquina i poder tornar al
present. Obert fins al dilluns 29 a les 0 hores.

A partir de les 11 h.
Exposició Virtual Col·lectiva d’Art i Gènere Jove.

Exposició col·lectiva per donar visibilitat a les dones importants
de les nostres vides.
Enllaç a la sala d’exposicions.

18.30 h. Decorem el balcó per Festa Major
amb eco-art. Taller.
Escenari Insta @FMGavà20

Aprèn a decorar el teu balcó amb
materials reciclats que tinguis a l’abast a
casa teva.
A càrrec de l’Alicia i la Maria Teresa,
que formen part del projecte de
sensibilització sobre la prevenció de
residus i la filosofia residu zero: Encercle - Residu zero.

[DIVENDRES, 26 DE JUNY]
18 h. 5è capítol de Teatre en família on line.
Escenari YouTube Festa Major Gavà 2020

“Si les famílies no poden anar al teatre, el teatre arriba a les
famílies”. En Sergi ens porta de nou el teatre a casa.

Organitza: La Xarxa – Gavà

19 h. Taller de cuina: coca de Sant Pere.
Escenari Insta @FMGavà20
Aprendràs a fer la coca de Sant Pere
tradicional i diferents farcits —no tan
tradicionals— per actualitzar la recepta!
Consulta’n els ingredients necessaris a
l’Instagram.

A càrrec de Laura Zurriaga.

20 h. Inauguració de la Festa Major, a càrrec de
l’alcaldessa, Raquel Sánchez. Escenari YouTube Festa
Major Gavà 2020
Seguidament, presentació del vídeo
“Tots i totes som Xerinolis”.
Escenari YouTube Festa Major
Gavà 2020
Malgrat que les activitats tradicionals de
festa no es puguin fer amb normalitat,
les entitats de cultura popular i
tradicional de la ciutat ens desitgen una bona Festa Major.

...I el piromusical confinat.

Escenari YouTube Festa Major Gavà 2020

Recull d’imatges dels darrers 5 anys en què Gavà ha celebrat
el Castell de Focs de la Festa Major. Elaborat per Gavà Televisió
especialment per a aquest any de Festa Major confinada.

22 h. Concert de La Buena Estrella.

Escenari YouTube Festa Major Gavà 2020

Banda de pop-rock formada per quatre músics de Gavà i
Barcelona amb molta experiència en bandes tribut (Please) i
versions (Mala Vida). Musicalment busquen sonar com les grans
bandes d’estudi dels 80 i 90: U2, Simple Minds o Héroes del
Silencio, entre moltes altres.

[DISSABTE, 27 DE JUNY]
11 h. Contacontes de la campana de Sant Pere de Gavà.
Escenari YouTube Festa Major Gavà 2020

Les penes esdevenen molt grans
sense l’abraçada de l’amic;
les alegries desapareixen de seguida
si nola
les compartim.

Campana

El contacontes ens explicarà, d’una manera molt especial, la
llegenda de la campana de Sant
Pere.
de Sant
Pere de Gavà

A càrrec de la Companyia La Roda Produccions.
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12 h. Taller de ball regional
andalús, amb la Casa de Andalucía.
Escenari Insta @FMGavà20

13 h. Concert vermut amb Escalonaos.
Escenari YouTube Festa Major

Gavà 2020
Banda de música gavanenca que,
a través de temes propis, fusionen
diferents estils com la rumba, el
pop-rock o el reggae.

17 h. Concert familiar de Gospel for Kids.
Escenari YouTube Festa Major Gavà 2020

Us presentem un espectacle en què cinc joves cantants
trenquen els estereotips de la música gòspel tot demostrant
que els sons negres poden arribar a estar plens de colors.
Un autèntic espectacle de malabars
vocals que aconsegueixen captivar
el públic en una veritable muntanya
russa musical.
Tanqueu els ulls quan convingui i
poseu-vos drets per picar de mans
quan el cos us ho demani. De ben
segur que la qualitat vocal d’aquestes
joves veus us atraparà.
Ens hi acompanyeu?

A càrrec de la Companyia La Roda Produccions.

19 h. Taller timabalada des de casa.

Escenari YouTube Festa Major Gavà 2020

Taller de percussió a càrrec de Martí Soler. Cal inscripció
prèvia a través d’aquest enllaç.
El taller es farà mitjançant la plataforma zoom i es visualitzarà
per a tota la ciutat al YouTube. Per participar-hi pots portar un
instrument de percussió com un timbal o algun element casolà
de superfície plana, i dos baquetes o cullerots de fusta o similar
per a fer els ritmes. Connecteu-vos amb auriculars o altaveus;
és important escoltar bé.
Poseu-vos en un lloc tranquil per a poder estar el màxim
d’atents i... deixa’t portar pel ritme!

20 h. Espectacle
itinerant pels carrers
amb la Resistència Tour
de Pep CallaU.

En Pep Callau, el millor
animador del país, amb Le
Sound Truck, una màquina
pensada per escampar
la disbauxa arreu, són la
combinació perfecta per portar la festa als carrers i places de
Gavà. Sortiu a les finestres, balcons i terrasses a gaudir de la
festa! Després de tants dies de confinament tenim ganes de
viure i compartir un somriure amb els veïns i passar una bona
estona de música i festa.

Carrers per on passarà: Plaça de l’Església, pg. Maragall, c. Montflorit, c. Gifrè, c. Sant
Lluís, pl. Catalunya, rambla Maria Casas, pl. Tarradellas, c. Màrtirs dels Setge de 1714,
c. St Pere, c. St Josep Oriol i Pl.Esglèsia.

21 h. Espai cultura urbana.

Escenari YouTube Festa Major

Gavà 2020
L’espai que, a través de les disciplines
de cultura urbana i des de l’escenari
YouTube, ens mostrarà rap, hiphop i grafiti. Amb les actuacions
de rap d’Ander Draw i Mago Clyn, i
les actuacions de ball de l’Ariadna
Arànega, David González i Nahiel
Domenech, acompanyades de l’acció artística dels grafiters
Raúl Grabau i Kudhae.

23 h. Sessió de DJs.

Escenari YouTube Festa Major Gavà 2020

Una sessió de DJs amb els millors hits del moment i la millor
música electrònica que podràs gaudir des d’on vulguis! Amb
Mark Clark i Marco G.
Les sessions de DJs estan acompanyades per un espectacle
visual a càrrec de José González.

[DIUMENGE, 28 DE JUNY]
12 h. Taller de ball regional andalús. Asociación
Cultural Andaluza de Gavà. Escenari

Insta @FMGavà20

13 h. Concert vermut
amb Vintage Gramola.
Escenari YouTube

Festa Major Gavà 2020
És l’hora de relaxar-se amb una
copa de vi, una cervesa, un refresc,
o el que et vingui de gust, per fer el
moment vermut i deixar-se portar per
la música. El grup gavanenc recull tota
mena de temes, des dels inicis del jazz fins als repertoris més
moderns dels anys vuitanta. Tot junt ens crea una barreja de
sentits i emocions que no us deixarà indiferents.

18 h. Mostra de dansa.

Escenari YouTube Festa Major Gavà 2020
Mostra de dansa amb la participació de les escoles i centres
de dansa de Gavà. Amb la col·laboració d’Amics de la Dansa
de Gavà.

20 h. Balconades musicals.

Surt al balcó, treu el cap per la finestra o baixa al carrer i escolta
la música dels teus veïns i veïnes. Mira’t la llista de participants i
gaudeix d’aquest moment esbojarrat de festa.

21 h. Concert d’havaneres
amb Gats Vells. Escenari YouTube
Festa Major Gavà 2020
Cantada d’havaneres amb el grup
local Gats Vells, que ens ofereixen
un repertori tant de temes propis com
dels grans clàssics de les havaneres.

[DILLUNS, 29 DE JUNY]
[SANT PERE]
11 h. Ofici solemne, a l’Església de Sant Pere.

Aforament limitat. És obligatori l’ús de la mascareta.
Activitat organitzada per la Parròquia de Sant Pere.

20 h. ActE d’homenatge i reconeixement,
a la Plaça de Jaume Balmes.

Acte de ciutat en memòria de les víctimes de la Covid-19 i en
agraïment a totes les persones i col·lectius que han fet front a la
pandèmia.
Cal tenir en compte:
• Hi haurà control i limitació d’aforament
• Ús obligatori de mascareta
• S’aplicaran les mesures de seguretat i higiene
• L’acte es podrà seguir en directe a través del canal de
Youtube de l’Ajuntament.

Ajuntament, entitats, col·lectius, artistes uneixen esforços per poder
oferir una Festa Major diferent i adaptada a les circumstàncies, però
igualment festiva, divertida, participativa i, més que mai, 100% de
Gavà com a mesura de suport a la comunitat cultural local.

ELS 167.000 EUROS DEL PRESSUPOST INICIAL DE LA FESTA MAJOR
SANT PERE 2020 ES DESTINEN A L’ATENCIÓ DE COL·LECTIUS
VULNERABLES, DINS DEL FONS DE CONTINGÈNCIA MUNICIPAL PER
ABORDAR ELS EFECTES DE LA PANDÈMIA

