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La Festa Major del Catllar és un dels esdeveniments més 
intensos que viu el poble cada any, dies replens d’acti-
vitats, concerts, balls, esport, espectacles, ... Resumint, 
hores i hores de diversió amb familiars i amics.
Malauradament, aquest any és excepcional per la pan-
dèmia que ens toca viure, però tot i així, hem programat 
una sèrie d’actes tenint en compte les indicacions i les 
normatives que les autoritats sanitàries dictaminen. Vo-
lem que les Catllarenques i Catllarencs puguin gaudir 
de la seva Festa Major i alhora mantenim el compro-
mís amb el sector cultural que, entre d’altres, és un dels 
grans afectats per la crisi de la COVID.
Com podreu veure al programa, els actes es realitzen 
en recintes delimitats, per tal de poder controlar l’afo-
rament. És molt important que reserveu plaça als actes 
que vulgueu assistir, ja que d’aquesta forma us assegu-
rareu entrar i evitarem llargues cues i aglomeracions als 
inicis dels actes.
També veureu que el programa s’ha reduït respecte d’al-
tres anys, ja que és difícil fer compatible molts dels actes 
que estem acostumats, amb les mesures de prevenció de 
la nova realitat que vivim. Malgrat les dificultats, s’ha in-
tentat mantenir l’essència de la Festa Major, completant 
un programa amb dotze dies seguits d’activitats per tal 
que totes i tots en pugueu gaudir.
Com a novetat adaptada a la nova realitat, molts ac-
tes es retransmetran en directe pel canal de Youtube de 
l’Ajuntament del Catllar, així els podreu seguir des de 
casa amb el mòbil, tauleta, ordinador o SmartTV.
Als que assistiu presencialment, us demanem màxima 
col·laboració per tal de poder gaudir d’una Festa Ma-
jor segura, respecteu les distàncies, utilitzeu mascareta, 
renteu-vos les mans, aneu als actes amb suficient antela-
ció i seguiu les indicacions del personal de l’organitza-
ció i de seguretat. Entre tots farem possible unes festes 
segures.

Bona Festa Major!

Francesc Saigí Núñez
Regidor de Festes, Esports, Patrimoni, 
Comunicació i Noves Tecnologies
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Dijous 13
- A les 20.00 h: TOC DE CAMPANES 
- A les 20.15 h: PREGÓ DE FESTA MAJOR AMB SANTI BORRÀS. A la plaça de la Vila (Afo-

rament limitat. Entrada anticipada gratuïta *1) (Retransmissió en directe)

Divendres 14
- A les 20.00 h: INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE PINTURA I DE LA CASA DE LA FESTA. 

A la Sala Polivalent del Centre Cultural. (Aforament limitat. Entrada anticipada gratuïta *1)

Dissabte 15
- A les 21.00 h: HAVANERES AMB SONS DEL MAR. A la Torre d’en Guiu (Aforament limitat. 

Entrada anticipada gratuïta *1) (Retransmissió en directe)

Diumenge 16
- A les 19.30 h: TEATRE “CREMA CREMADA” AMB TEATRETERÀPIA. A l’auditori del Centre 

Cultural (Aforament limitat. Entrada anticipada *2)
 

Dilluns 17
- A les 19.00 h: SHOW “TITELLES I PALLASOS” AMB LA COMPANYIA 3/4 DE 15. A la Torre 

d’en Guiu (Aforament limitat. Entrada anticipada gratuïta *1)

Dimarts 18
- A les 19.00 h: TEATRE “EL PETIT PRÍNCEP” AMB MARTÍ OLALLA I LA TABITA. A la Torre d’en 

Guiu (Aforament limitat. Entrada anticipada gratuïta *1)

Dimecres 19
- A les 21.00 h: HAVANERES AMB SONS DEL MAR. Al local social de Pins Manous (Afora-

ment limitat. Entrada anticipada gratuïta *1)

Dijous 20
- A les 19.00 h: CONCERT FAMILIAR “LOLO, ON ETS?” AMB CAT ROCK I RAT CEBRIAN. 

A la Torre d’en Guiu (Aforament limitat. Entrada anticipada gratuïta *1) (Retransmissió en 
directe)



Divendres 21
- A les 20.00 h: CONCERT DE FESTA MAJOR AMB L’ORQUESTRA SELVATANA. PRIMERA 

PART. A la Torre d’en Guiu (Aforament limitat. Entrada anticipada gratuïta *1) (Retransmissió 
en directe)

- A les 24.00 h:  CONCERT DE FESTA MAJOR AMB L’ORQUESTRA SELVATANA. SEGONA 
PART. A la Torre d’en Guiu (Aforament limitat. Entrada anticipada gratuïta *1) (Retransmissió 
en directe)

 

Dissabte 22
- A les 8.00 h: MATINADES AMB ELS GRALLERS DEL CATLLAR. Organitza la Colla de Ge-

gants i Grallers del Catllar.
- A les 12.00 h: MISSA DE FESTA MAJOR. A l’Església parroquial.
- A les 18.00 h: DEBAT CASTELLER AMB ELS CAPS DE COLLES DE LA COLLA JOVE DELS 

XIQUETS DE TARRAGONA, CASTELLERS DE VILAFRANCA I COLLA VELLA DELS XIQUETS 
DE VALLS. A la plaça de la Vila (Aforament limitat. Entrada anticipada gratuïta *1) (Retrans-
missió en directe)

- A les 18.30 h: FINALS DEL TORNEIG DE FESTA MAJOR DE TENNIS I PÀDEL. Tot seguit 
ENTREGA DE PREMIS. A les pistes Municipals de Tennis i Pàdel de la Torre d’en Guiu. 

- A les 20.30 h: CONCERT JOVE AMB L’ORQUESTRA ALL I OLI. A la Torre d’en Guiu: (Afo-
rament limitat. Entrada anticipada gratuïta *1) (Retransmissió en directe)

Diumenge 23
- A les 8.00 h: MATINADES AMB ELS TIMBALERS DEL CATLLAR. Organitza la Colla de Dia-

bles del Catllar.
- A les 12.00 h: BALLADA DE GEGANTS, CAPGROSSOS I RECOLLIDA DEL XUMET. A la 

Torre d’en Guiu (Aforament limitat. Entrada anticipada gratuïta *1). Organitza la Colla de 
Gegants i Grallers del Catllar (Per fer l’entrega del xumet cal inscriure’s enviant un correu 
electrònic a collageganteradelcatllar@gmail.com). 

- A les 19.00 h: TROFEU DE FESTA MAJOR: C.E. EL CATLLAR – C.D. EL MORELL. Al Camp de 
Futbol Municipal.

- A les 21.30 h: EXHIBICIÓ DE FOC. A les escoles velles (Aforament limitat. Entrada anticipa-
da gratuïta *1). Organitza la Colla de Diables del Catllar. 

- A les 23.00 h: ESPECTACLE “1001 GAGS” DE JORDI RÍOS I MÒNICA PÉREZ. A la Torre 
d’en Guiu (Aforament limitat. Entrada anticipada gratuïta *1)

Dilluns 24
- A les 22.00 h: CINEMA A LA FRESCA. “ALADÍN”. A la Torre d’en Guiu (Aforament limitat. 

Entrada anticipada gratuïta *1)
- Tot seguit: TRONADA FINAL DE FESTA. Organitza la Colla de Diables del Catllar.



Entrades anticipades:
En la majoria d’esdeveniments és obligatori adquirir l’entrada anticipada pel 

control de l’aforament.
- *1: Reserves per telèfon 977653101 o a la APP Reservaplay http://elcatllar.

reservaplay.cat/view/reserves/actividades. Fins el mateix dia, si és labora-
ble o al dia anterior laborable, si és cap de setmana o festiu.

- *2: Reserva online a http://entrapol.is/4xr3M

Mesures de seguretat especials 
per la COVID19:

- És obligatori l’ús de mascareta, solucions hidroalcohòliques i el distancia-
ment. Així com les mesures que les autoritats sanitàries puguin decretar en 
cada moment.

- S’han de seguir i respectar les indicacions dels cartells, personal de vigilàn-
cia, seguretat i de l’organització. Treballem per a una Festa Major SEGURA.

- No està permès bellugar les cadires en els esdeveniments. Només es perme-
trà agrupar-les als menors amb els seus responsables.

- És obligatori facilitar les dades de registre als esdeveniments que s’assisteixi.

Retransmissions en directe
Els actes indicats es podran seguir al canal de Youtube de l’ajuntament. 

Consum responsable
 Consum responsable per gaudir d’una festa més saludable. Us recomanem el 

consum moderat i responsable de begudes alcohòliques. Si teniu previst pren-
dre begudes alcohòliques, procureu menjar abans. Si heu de conduir, val més 
que no begueu alcohol, ja que altera seriosament les facultats necessàries per 
a la conducció.

http://elcatllar.reservaplay.cat/view/reserves/actividades
http://elcatllar.reservaplay.cat/view/reserves/actividades


Respecta! 
Prevenció de conductes sexistes. 

 Perquè TOTHOM gaudeixi de les festes: Només el sí és sí. La meva manera 
de vestir no és excusa. Beure massa no és excusa. Estem estrets, però no em 
toquis.

En cas de pluja
 En cas de pluja us demanem calma i comprensió. L’organització treballa 

permanentment perquè totes les activitats funcionin, però la climatologia és 
un entrebanc a vegades insuperable. Consulteu les alternatives que us oferim 
a la web, a eBando, a Facebook i a Twitter.

 En cada cas, l’ajuntament valorarà, amb el consens de les parts implicades la 
millor solució. 

Prohibició d’aparcar
 Es demana que respecteu la senyalització de prohibició d’aparcar per tal de 

que tots els actes funcionin correctament.

TELÈFONS D’INFORMACIÓ:
Ajuntament: 977 65 31 01
Guàrdia Municipal (Emergències): 619 042 538

L’AJUNTAMENT ES RESERVA EL DRET DE MODIFI-
CAR, SI LES CIRCUMSTÀNCIES HO EXIGEIXEN, ELS 
HORARIS DELS ACTES AIXÍ COM SUSPENDRE QUAL-
SEVOL DE LES ACTIVITATS PROGRAMADES.
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http://elcatllar.reservaplay.cat/view/reserves/actividades
https://youtu.be/1Lonrj0bmOY
https://youtu.be/eO6xO8A7-m8
https://youtu.be/tjwW6WToC8Y
https://youtu.be/boaB1cpJVZY
https://youtu.be/pkhYe9qFRWY
https://youtu.be/8OS_olsvNAg
https://youtu.be/XPprRWgXaEE



