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Butlletí

Un BUtLLEtí InfORMAtIU ESPEcIAL PER A LA fEStA MAjOR
Aquesta publicació trimestral no podia romandre al 
marge del que representa la Festa Major de la Bisbal 
d’Empordà per a la ciutadania. És per això que, des de 
l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament, s’ha coordinat 
aquesta edició especial, centrada exclusivament en la Fes-
ta Major. L’objectiu: destacar totes les activitats programa-
des, així com les entitats locals que la fan possible. I és que 
la Festa Major és l’orgull de bisbalenques i bisbalencs. Ni 
la millor, ni la pitjor: la nostra! 

BEnvIngUDA fEStA MAjOR 
Així i tot, aquest any no és normal, i la nostra actitud tam-
poc ho pot ser. Així doncs, que hi regni l’ambient festiu, 
però també el reivindicatiu. Volem la llibertat per a totes 
les preses, presos, exiliades i exiliats polítics.
Que el groc, groc d’estiu, dels camps de secà, de l’agost, de 
la nostra Festa Major, ompli els carrers de la nostra ciutat; 
dies en què la majoria de bisbalenques i bisbalencs no mar-
xen de vacances fins que les barraques abaixen la persiana 
tot dient adeu a cinc dies de disbauxa. Això la fa diferent, 
els bisbalencs i les bisbalenques estimem la festa! I és que 
només cal veure la participació en tots els actes.
Una festa en què haureu de triar detingudament el que 
voleu veure i en què voleu participar, per la gran quanti-
tat d’activitats que hi ha. Totes preparades i pensades amb 
molta dedicació i amor per unes entitats que són el motor 
cultural de la Bisbal.
Al llibret d’enguany, hi podreu trobar tota la programació 
de la Festa Major, amb moltes activitats consolidades. Però 
també algunes novetats, com la suma de nous espais dins 
del circuit de la festa. Parlem de la Biblioteca i del Museu 
Terracotta. O de noves activitats, com la passejada del se-
guici històric.
A barraques podem destacar la nit feminista amb Roba Es-
tesa i Tremenda Jauría o la nit Retro Town, un concert de 
retrobada de la nostra història musical.
També tenim reptes molt importants. Un és fer arribar la 
Festa Major als barris, i l’altre és la lluita per fer de la Festa 
Major un espai lliure de sexismes, i és amb aquest objectiu 
que s’ha constituït el Punt Lila, una taula informativa per 
prevenir situacions de violència masclista i agressions se-
xistes en espais d’oci, que trobareu cada nit situada a l’espai 
de barraques.
I, com sempre, volem fer un enorme reconeixement al per-
sonal de l’Ajuntament que vetlla perquè tot estigui a punt, 
tècnics, brigada, servei de neteja, policia, etc.

Salut i disbauxa!

Carles Puig i Maria Roure
Regidors de Festa Major
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Cartipàs municipal
LLUíS SAIS I PUIgDEMOnt (ERC)

Alcalde. Reg. d’Urbanisme, Via Pública 

i Serveis, Seg. Ciutadana i Pla de Barris

DAvID BAIxERAS MARín (ERC)

1r tinent alcalde. Reg. d’Esports i Salut

cARLES PUIg MADREnAS (CUP)

2n tinent alcalde. Reg. de Cultura i del 

OA Terracotta Museu

MAItE BRAvO RODRígUEZ (ICV-EUiA)

3a tinent alcalde. Reg. Acció Social i 

Ciutadania, Cooperació i Habitatge

jOSEP M. cAStELLS gARAngOU(CUP)

4t tinent alcalde. Reg. Transparència, 

Participació Ciutadana, Comunicació 

i Noves Tecnologies

gEMMA PAScUAL fABRELLAS (ERC)

Reg. Promoció i Desenvolupament 

Local, Medi ambient i Pla de Barris

cARME vALL cLARA (ERC)

Reg. d’Hisenda, Patrimoni, Cementiri, Ad-

ministració i Règim Intern, i Gent Gran. 

EnRIc MARQUÈS SERRA (ERC)

Reg. d’Ensenyament i OA Terracotta 

Museu

MARIA ROURE fABRE (CUP)

Reg. Joventut i Igualtat. Reg. de la Dona



fEStA Sí, RESPEctE tAMBé: LA BASE DEL cARtELL DE LA 
fEStA MAjOR 2018 DE MAR cAULAS

«El disseny d’aquest cartell es va basar en la unió de dues 
idees: el respecte i consentiment, amb la festa». Aquesta és la 
premissa de partida de què ha partit l’estudiant Mar Caulas per 
al cartell de la Festa Major d’enguany de la Bisbal d’Empordà. 
Un any més, l’alumnat de Batxillerat Artístic va participar en el 
concurs de cartells de la Festa Major de la Bisbal d’Empordà, 
dins l’assignatura de disseny gràfic impartida per les professores 
Marta Alsina i Anna Canals. Va ser al maig quan la regidora de 
Joventut, Maria Roure, va fer lliurament dels premis als treballs 
guanyadors. Una de les novetats era que aquest any es va dema-
nar que la temàtica estigués relacionada amb la campanya contra 
les agressions sexistes als espais d’oci nocturn. I el primer premi 
va ser per a la Mar Caulas, del 2n curs de Batxillerat Artístic, que 
va obtenir un premi basat en material d’arts plàstiques.

«Els nous moviments que ara es fomenten a les festes, 
com el ‘no és no’ o, el més recent ‘sí és sí’, havien de tenir-hi 
presència», explica la Mar Caulas. El cartell està inspirat en lle-
tres de cançons populars que fan referència al respecte. «Vaig 
inspirar-me en els cartells de l’època hippy que volien reflectir la 
idea de pau i amor i vaig plasmar les lletres d’aquestes cançons 
amb il·lustracions característiques dels cantants», afegeix la Mar. 
«Vol mostrar com la festa, la música i la diversió s’han de com-
paginar amb el respecte: al cap i a la fi, per a què serveix la Festa 
Major si no és per celebrar el bon rotllo?», sentencia.

L’APLIcAcIó gRAtUïtA DE LA fEStA MAjOR DE LA BISBAL 
2018 jA EStÀ DISPOnIBLE

Ja està disponible la nova app de la Festa Major de la Bis-
bal d’Empordà. L’aplicació de mòbil, desenvolupada per Xarxa-
Control SL, incorpora una novetat: hi haurà informació sobre 
el Punt Lila. També cal fer esment d’utilitats com l’anomenat 
‘BisbalGram’(que permet pujar, compartir i comentar fotogra-
fies de la Festa Major bisbalenca) o l’opció ‘Favorits’(que permet 
crear, eliminar i consultar les teves activitats preferides). A més 
a més, l’app també continuarà tenint una audioguia per a invi-
dents, un cercador per entitats i un indicador d’ubicacions de 
realitat augmentada. 

L’aplicació de la Festa Major de la Bisbal d’Empordà 2018 
és de franc i ja està disponible a les plataformes App Store i Goo-
gle play. També es pot descarregar a través d’aquest codi QR:

ESPECIAL FESTA MAJOR 2018



tRES cOncERtS D’EStILS DIvERSOS PER EScALfAR MOtORS
The Gramophone Allstars Big Band, Yes the Music! i 

The Altist Viola Quartet. Seran tres concerts variats —i orga-
nitzats per entitats diferents i a llocs diversos— que serviran 
per escalfar motors els dies previs de la Festa Major d’enguany. 
Seran a llocs tan diversos com a la plaça Benet Mercader, a la 
parròquia de Santa Maria o a la plaça del Castell.

La primera actuació musical serà el tradicional concert 
de Festa Major de Yes the Music!, organitzat pel mateix grup 
el diumenge 12 d’agost a les 19 h, a la plaça Benet Mercader 
i amb entrada gratuïta. Un any més demostraran que conti-
nuen amb la mateixa il·lusió que els caracteritza amb l’objectiu 
de fer gaudir de la música i divertir la gent. Segons han ex-
plicat: «Estem preparant un projecte diferent del que hem fet 
fins ara, serà una gran sorpresa».

La parròquia de Santa Maria a Maria acollirà el concert 
de The Altist Viola Quartet, que presentaran l’actuació ‘Del 
barroc al tango’, organitzat per Viola Concerts, el diumenge 
a les 21 h. És el projecte dels músics Oriol Illa, Laura Bosch, 
Nina Sunyer i Joan Fèlix que, anys després d’haver coincidit al 
Conservatori Isaac Albéniz de Girona i haver assolit experièn-
cia, van forjar aquest quartet de violes, per tal d’explorar les 
possibilitats d’aquesta formació tan poc corrent.

The Gramophone Allstars Big Band, amb els bisba-
lencs Genís Bou i Aleix Bou a les seves files, desembarcaran 
a Bisbal per fer-hi el darrer concert de l’estiu. Un total de 17 
músics desfilaran a l’escenari de la plaça del Castell, entre els 
quals hi ha els joves talents més sol·licitats de l’escena jazzís-
tica catalana. Serà el dilluns 13. Presentaran Maraca Soul, el 
seu darrer treball editat per Bankrobber, amb el qual seguei-
xen buscant incansablement el punt de trobada entre el soul, 
el jazz i els ritmes jamaicans, mentre s’obren a d’altres estils 
caribenys com el boogaloo o el calypso. Un espectacle d’alt 
voltatge musical i festiu!

L’ASSOcIAcIó DE LA gEnt gRAn ‘L’ESPLAI’ DE LA BISBAL 
fARÀ EL tREncAMEnt DEL cÀntIR

Un any més  gegants i bèsties de la Bisbal encetaran 
la Festa Major de la Bisbal amb la plantada de bestiari i 
gegants, el dimarts 14 a partir de les 17.30 h. Enguany no 
s’hi han convidat colles forasteres: només hi haurà la Vaca 
de Monells i els Gegants de Corçà, a més de les locals dels 
Dracs, els Voltors, els Geganters, l’Àliga, les Bastoneres, el 
Jovent de la Bisbal i el Grup de Dones.

“Dins el càntir hi 
ha una festa i per això 
l’hem de trencar!” Serà 
el tret de sortida de la 
Festa Major: és a partir 
d’aquí quan en sortirà 
molta gresca, disbauxa 
i alegria i bisbalenques i 
bisbalencs en gaudiran. 
Enguany el pregó anirà 
a càrrec del músic Al-
bert Such, mentre que 
el trencament de càntir 
el farà l’Associació de la 
Gent Gran ‘L’Esplai’ de 
la Bisbal.

A les 18 h 
arrencarà la cercavila 
d’inauguració que, se-
gons ha informat la Comissió de la Cercavila, seguirà el 
recorregut habitual. Culminarà a la plaça Major amb una 
actuació musical de La Masovera Barbuda. 

UnA fEStA MAjOR fARcIDA D’ActIvItAtS ESPORtIvES
A la Festa Major de la Bisbal d’Empordà hi ha un 

pes d’allò més notori per a les activitats esportives, de la 
mà d’entitats com el Bisbal Bàsquet, el Club Petanca la Bis-
bal, el Club Tennis Taula, el Club Ciclista la Bisbal,  el CE 
Tennis la Bisbal, el Club d’Escacs la Bisbal o el Cop de Gas. 
Sense anar més lluny, el dissabte 11 d’agost s’organitzen 
propostes com el XI Campionat de Tennis Taula al Pavelló 
Municipal d’Esports, el XVII Concurs social de petanca al 
pati de la Biblioteca, el 3x3 Solidari al Pavelló Municipal 
d’Esports o el Circuit BTT al puig de Sant Ramon.

Durant els dies de la Festa, bisbalenques i bisba-
lencs també podran gaudir d’activitats com la Zumba Party, 
organitzada conjuntament per Els Voltors i el CE Tennis 
la Bisbal, el divendres 17 d’agost a l’Espai. Per acabar-ho 
d’adobar el darrera dia de la Festa, dissabte 18 d’agost, a les 
10h el Cop de Gas ha organitzat la Cursa Americana de la 
Bisbal de Petits, a darrere del camp de Futbol. Més tard, a 
les 18h, el Pavelló d’Esports acollirà el Partit Internacional 
de Bàsquet que marcarà la presentació de la nova tempora-
da del Bisbal Bàsquet.Fo
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cELEBRAcIó DEL 10È AnIvERSARI DEL vOLtOR AMB MéS 
DE 20 ActIvItAtS ORgAnItZADES PER ELS vOLtORS

Un any més, per a la Festa Major de la Bisbal, Els Vol-
tors posen tota la carn a la graella i celebren el 10è aniversari 
del Voltor. I és que, a més a més, la bèstia ha estat una de les 
poques escollides per formar part del llibre Bestiari Popular 
Català, publicat per l’Editorial Base, i es consolida com una 
de les figures més importants i singulars del país.

El col·lectiu organitzarà més d’una vintena d’actes 
per a tots els públics a diverses places i carrers del municipi. 
Clàssics com la tradicional Festa de l’Escuma a la plaça Ger-
mans Sitjar (14 d’agost a les 21.30 h) o l’Empordà Holi Fes-
tival (dimecres 15 d’agost a les 18.45 h), que enguany canvia 
d’ubicació i es farà a l’aparcament del Camp de Futbol nou, 
i que tornarà a ser 75 minuts d’explosió de colors, aigua i 

energia. De fet, el matí del dimecres 15 d’agost serà especial-
ment mogut per a la mainada: a les 10.30 h el parc infantil 
8 de Març acollirà la Menuda Festa i es transformarà en un 
parc aquàtic amb inflables. Més tard, a les 12.30 h arrencarà 
la Minifesta de l’Escuma al mateix lloc: el millor remei per 
refrescar-se i divertir-se a la vegada. D’altra banda, el diven-
dres 17 d’agost, a partir de les 21 h, organitzarà el concurs 
La Veu, inspirat en el programa de televisió La Voz, per tal 
que totes les persones inscrites demostrin el seu talent da-
vant d’un selecte i reconegut jurat.

ELS vOLtORS tORnARAn A OfERIR L’ESPAI 
A LA PIStA DE L’EScOLA MAS cLARÀ

Concerts, sessions de DJ’s, circ, ioga, zumba, degus-
tació de vins, chill out, wifi i una àmplia carta d’oferta per 
a sopar. Els Voltors tornaran a regentar l’Espai a la pista 
esportiva de l’Escola Mas Clarà amb una completíssima 
programació de propostes per a tot els gustos i per a tots els 
públics. «És una programació pensada per a la Bisbal i per a 
tothom», ha explicat en Pau Ferrer, membre de l’associació. 

Si els Voltors és una de les entitats amb més progra-
mació a la Bisbal durant tot l’any, l’Espai dels Voltors repe-
teix com un dels emplaçaments amb més efervescència de 
la Festa Major. I és que durant tots i cadascun dels dies de 
la Festa Major oferirà activitats tan diverses com la Zumba 
Night Party a càrrec de la Marta Pla i la Marta Ponsatí del 
Club de Tennis Esportiu; com el Fem Circ per la Festa, per 
tal que la mainada posi en pràctica les potencialitats de circ 
com a eina educativa, participativa i de cohesió social; com 

la Masterclass de Hatha-Vinyassa ioga gratuïta a càrrec de 
Maria Abras; com el Wine & Music: un tastet de vins amb 
projeccions  i música en directe a càrrec de Tokaji Quartet, 
o com la Trobada de cotxes Sports & Clàssics la Bisbal, que 
tindrà lloc just davant de l’Espai.

I, per si no n’hi hagués prou, cal fer menció especial 
de l’allau de concerts i sessions de DJ que s’han programat 
durant la Festa Major d’enguany, amb noms tan destacables 
com Núria Graham, La Iaia, Sara Terraza, Banana Beach, 
Shamrock Vagabonds, Diversiones DJ, Marcel i Júlia, Dou-
ble Chick, els bisbalencs Último Veneno o la cloenda de 
l’Espai, a càrrec de Blaumut. Per parar un tren!
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25È AnIvERSARI DE LA PROMEnADE DU 
DRAgOn D’ELS DRAcS

Ja fa 25 anys que Els Dracs fan 
vibrar la Bisbal la nit del 15 d’agost 
tot passejant el Drac pels carrers de la 
Bisbal, que esdevenen l’escenari d’una 
gran festa, a base de balls, rialles, salts 
i diversió. La Bisbal s’omple de perso-
nes amb ganes de gresca que es vestei-
xen amb roba estrambòtica i s’equipen 

amb accessoris paradigmàtics. I és 
que ja fa anys que la Promenade du 
Dragon ha esdevingut un dels actes 
més esperats de la Festa Major.

Enguany tornarà a venir prece-
dit de la Tronada (a les 21.26 h al pont 
Vell), amb un meravellós i eixordador 
espectacle pirotècnic. La Promenade 
arrencarà a les 21.33 h des del pont 
Vell i, un any més, els dracs demanen 
que, per raons de seguretat, ningú tiri 
aigua durant l’acte.

EL cORREfOc DE LA BISBAL ES QUEDA 
SEnSE EL cAStELL DE fOcS fInAL

El Correfoc de la Bisbal 
d’Empordà, un dels que gaudeix de 
més renom del país, enguany es que-
darà sense espectacle piromusical de 
cloenda. És una de les conseqüèn-
cies de les mesures preventives esta-
blertes pel consistori, prèviament a 

la restauració de les façanes del cas-
tell palau de la Bisbal, ja que els focs 
artificials es disparaven des de la te-
rrassa de l’edifici. El castell de focs és 
una de les postals més impactants de 
l’emblemàtic acte de la Festa Major de 
la Bisbal: «Aquest serà diferent, espe-
rem poder recuperar-ho l’any vinent», 
ha explicat l’Ivan Cruz, que també ha 
explicat que, a canvi, hi haurà alguna 
«altra sorpresa».

Cal tenir present que al web 
municipal s’hi poden trobar les reco-
manacions per a tots els actes de Foc 
de la Festa Major d’enguany: 
per al públic, per als partici-
pants i per als veïns i comer-
ciants.

EL BALL DE DRAcS MInI I EL 
cORREfOc xIQUI gARAntEIxEn 
LA REnOvAcIó DEL PLAntER DE 
ELS DRAcS

Durant la Festa Major, 
a més de tenir una barraca, 
col·laborar en la Cercavila, or-
ganitzar la Tronada, el Corre-
foc i la Promenade du Dragon, 
Els Dracs també organitzen 
dues propostes enfocades a 
la mainada. El Ball de Dracs 
Mini (divendres 17 a les 18.35 
h) serveix per a que els més 

menuts i menudes de la colla, amb la 
companyia del Dragolí, facin repicar 
els tambors fent gala d’allò que han 
començat a aprendre per tal de se-
guir escampant música i tradició. Tres 
quartes parts del mateix passa amb el 
Correfoc Xiqui (dissabte 18 a les 22.02 
h): Els Dracs acomiaden la Festa Ma-
jor amb la darrera espurna per als més 
menuts i menudes. «És molt impor-
tant que els més petits vagin aprenent 
la tècnica de Els Dracs, perquè això 
garanteix el relleu», explica Ivan Cruz, 
membre del col·lectiu.

ESPECIAL FESTA MAJOR 2018
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LA RIgOtAvERnA OBRIRÀ DES DEL PRIMER DIA fEStA 
MAjOR

Una novetat de la Rigotaverna per a aquest 2018 és 
que obrirà des del primer dia: començarà l’activitat el di-
marts 14 a partir de les 20.15 h, amb l’actuació de La Puça 
i el seu folk empordanès. Continuarà la primera nit amb 
la projecció del documental Pedals solidaris a càrrec del 
Projecte Xevi. Al llarg de la Festa Major també hi haurà  
un grapat d’actuacions musicals, com l’osonenc Guillem 
Roma; els emergents VA! (amb el bisbalenc Guillem Paya-
ró entre les seves files); o un homenatge a Ovidi Montllor 
passat pel sedàs jamaicà, de la mà de Feliu Ventura amb 
el Xerramequ i els Aborígens, que precisament coincidirà 
amb els 20 anys de la defunció del reconegut artista al-
coià. El divendres 17 d’agost també acollirà el tradicional 
i esperat viatge musical en el temps: la Nit dels ’60 ’70 ’80 
’90 i ’00, de la mà de DJ Vadó i DJ Psarqui. El dia de més 
activitat serà el 18 d’agost, que arrencarà a les 16 h amb 
el Campionat de Botifarra; l’actuació dels guanyadors del 
Concurs Intro, els banyolins Roko Banana; la Nit de Gin-
tònics —20 Anys de Motxilla (els beneficis d’enguany ani-
ran destinats a l’Agenda Llatinoamericana)—, i el concert 
de tancament, a càrrec de Freedom Soul.

La Rigotaverna és l’espai gestionat pels Gegan-
ters de la Bisbal que l’any passat va fer 10 anys de la seva 
obertura per la Festa Major. A la seva 11a edició seguirà 
oferint un espai alternatiu amb sopars a base de menjar 
d’origen divers, depenent del dia: cuina argentina, cuina 
marroquina, cuina hondurenya o cuina basca. «A més 
dels concerts, també volem seguir consolidant l’espai per 
a tots els públics oferint menjar de qualitat i contribuint a 
iniciatives solidàries», ha explicat el membre dels Gegan-
ters, Enric Martí. 

OBjEctIU DEL BALL DE gEgAntS: DEStAcAR  ELS cAPgROSSOS
Segons ha explicat l’Enric Martí, membre dels Ge-

ganters de la Bisbal, una de les novetats del ball geganter de 
la Cercavila d’enguany serà que es potenciarà la coreogra-
fia dels capgrossos de la Bisbal. «Els capgrossos són figures 
poc valorades a la Bisbal i al món geganter en general i per 
potenciar-les enguany tindran una coreografia nova feta ex-
clusivament per a aquestes figures», ha argumentat l’Enric. 
El Ball de Gegants i Capgrossos (divendres 17 d’agost a les 
17.30 h a la plaça del Castell) és una proposta ideal per conèi-
xer una mica més aquestes figures bisbalenques. Culminarà 
amb una xocolatada on tothom és convidat.

EL BALL DE L’HORA tORnARÀ A cOnvERtIR LA PLAçA 
jAcInt vERDAgUER En UnA PIStA DE BALL DURAnt 60 
MInUtS

Els Geganters de la Bisbal també organitzen el tra-
dicional Ball de l’Hora. Seixanta minuts d’allò més inten-
sos a la plaça Jacint Verdaguer, que es transforma en una 
pista ball amb una refrescant pluja de cançons de la mà 
dels Geganters i els Dracs. Començarà el dimecres 15 a 
mitjanit i, un any més, serà la millor manera de culminar 
la Promenade du Dragon.
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HORADÍA ESPECTACLE LLOC ORGANITZA

09.00 h

21.00

18.00 h

22.00 h

09.00 h

19.30 h

19.00 h

17.30 h

Campionat de Tennis Taula

Concert: The Altist viola quartet

Circuit BTT

Concert: The Gramophone All Stars

Pavelló Municipal d’Esports

Parròquia de Santa Maria

Puig de Sant Ramon

Plaça del Castell

Club Tennis Taula

Viola Concerts

Club Ciclista

Pickpocket, SL

Club Petanca

Ajuntament

Yes the Music!

Geganters

Pati de la Biblioteca

Biblioteca Municipal

Plaça Benet Mercader

Plaça de l’Ajuntament

Concurs social de petanca

Tastets de vi i literatura. Paraula de vi

Concert de Festa Major

Plantada de Bestiari

23.00 h

10.30 h

21.33 h

24.00 h

12.30 h

22.30 h

23.30 h

12.00 h

22.20 h

10.00 h

13.05 h

23.00 h

Teatre: Brindis

Menuda Festa

Promenade Du Dragon

Pulse Festival de música electrònica

Minifesta de l’escuma + Festa holi

Sardanes amb La Principal del Llobregat

Plaça del Castell

Parc 8 de Març

Sortida des del pont Vell

Aparcament del Camp de Futbol Municipal

Parc 8 de Març

Plaça del Castell

Frank Bayer i Ajuntament

Els Voltors

Dracs

Sanae

Els Voltors

Amics de la Sardana i Ajuntament

Ajuntament

Els Voltors

Club d’Escacs la Bisbal

Ajuntament

Empordà Sons i Indivendres

Barraques

Parròquia de Santa Maria

L’Espai

Vestíbul del Teatre Mundial

Plaça Major

Barraques

Concert: Tremenda Jauría i Roba Estesa

Ofici solemne de Festa Major

Shamrock Vagabonds

Partides simultànies d’escacs

Baixada i Ball de l’Àliga

Ska amb Sybarites + l’Home Llop & Astramats

18.00 h

20.45 h

20.00 h

22.30 h

18.15 h

21.30 h

20.15 h

23.00 h

Pregó i trencament del càntir

Joan Masdéu + Oest

Inauguració de l’Espai

Concert: La Iaia

Plaça de l’Ajuntament

L’Espai

L’Espai

L’Espai

Comissió de la Cercavila

Els Voltors

Els Voltors

Els Voltors

Comissió de la Cercavila

Els Voltors

Geganters

Geganters

Plaça de l’Ajuntament - Plaça Major

Plaça Germans Sitjar

Rigotaverna

Rigotaverna

Cercavila d’inauguració

Festa de l’escuma

Actuació musical a càrrec de la Puça

Doc. “Pedals solidaris” (Projecte Xevi)

13.15 h

24.00 h

18.45 h

18.30 h

01.45 h

20.45 h

18.00 h

00.15 h

19.30 h

18.30 h

21.26 h

Passejada del seguici històric

Ball de l’hora

Empordà Holi Festival

Trobada de cotxes Sports & Clàssics

Diversiones DJ

Sara Terraza

Plaça Major a plaça del Castell

Plaça Jacint Verdaguer

Pàrquing del Camp de Futbol nou

Davant l’Espai (av. Mas Clarà)

L’Espai

L’Espai

Ajuntament

Geganters

Els Voltors

Els Voltors

Els Voltors

Els Voltors

Casal Estel Roig 

Els Voltors

Geganters

Dracs

Plaça Major

L’Espai

Rigotaverna

Plaça del Castell

Riu Daró (entre pont Vell i Nou)

Olimpíades de la terra Oriol Canals

Bananna Beach

Actuació musical amb Guillem Roma

Actuació amb La Principal del Llobregat

Tronada
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HORADÍA ESPECTACLE LLOC ORGANITZA

12.00 h

Club Tennis Taula

Viola Concerts

Club Ciclista

Pickpocket, SL

Club Petanca

Ajuntament

Yes the Music!

Geganters

IndivendresPlaça MajorVermut de cuits: The 54321’s + Indivendres DJ’s

21.58 h

13.00 h

10.00 h

23.00 h

22.30 h

17.30 h

16.00 h

23.00 h

23.00 h

22.30 h

17.00 h

11.30 h

23.00 h

23.00 h

18.30 h

16.00 h

Correfoc

Vermut musical: The Best of + Pau Blanc

Cursa americana de la Bisbal de petits

Concert i ball: Cobla Orquestra Montgrins

Concert: Blaumut

Ball de gegants i capgrossos

Campionat de botifarra

Nit dels 70’ 60’ 90’ 80’ 

Nit d’havaneres amb Peix Fregit i Arjau

Plaça del Castell

Barraques

Darrere Camp de Futbol

Parc 8 de Març

L’Espai

Plaça del Castell

Rigotaverna

Rigotaverna

Parc 8 de Març 

Frank Bayer i Ajuntament

Dracs

Els Voltors

Colla Sense Vàlvules

Cop de Gas

Dracs

Fundació Oncolliga Girona 

Els Voltors

Sanae

Els Voltors

Geganters

Geganters

Amics de la Sardana i Ajuntament

Geganters

Amics de la Sardana

Ajuntament

Els Voltors

Els Voltors

Ajuntament

Els Voltors

Indivendres

Ajuntament

Club d’Escacs la Bisbal

Ajuntament

Amics de la Sardana

Cop de Gas

Empordà Sons i Indivendres

L’Espai

L’Espai

Ajuntament  - Voltes d’en Galí

Escenari de barraques

Escenari de barraques

Voltes d’en Galí – Carrer Mesures

Darrere Camp de Futbol

Concert: Núria Graham

Fem circ per la festa

La convidada de l’àliga i vermut de fi de Festa Major

Nit Indivendres amb Watussi 4 + The Handclappers

Retrotown. Nit de música bisbalenca dels 90’ amb Club Mo-
riarty + Enderrock + Wonderfull Baby Dolls + Red Orange

Sardanes amb la Bisbal Jove

Cursa americana per a grans

14.00 h

18.30 h

18.00 h

20.00 h

16.00 h

19.30 h

18.00 h

20.30 h

Arrossada de Festa Major 

Espectacle familiar: Viatjazz a Nova Orleans

VII Concurs de l’UNO

Pop & Rock a càrrec de VA!

Plaça Major

Torre Maria

Barraques

Rigotaverna

Comissió de la Cercavila

Casal Estel Roig

Els Voltors

Xarxa

Els Voltors

A.E.i.G Les Gavarres

Els Voltors

Geganters

Comissió de la Cercavila

Casal Estel Roig

Els Voltors

Joventuts Musicals

Geganters

Amics de la Sardana

Geganters

Els Voltors

Plaça Major

Escoles Velles

Plaça Trinitat Sais (davant del CAP)

L’Espai

Migdiada popular

Concert: Shaking All

Sardanes amb la Cobla Bisbal jove i la Cobla 
de l’Escola Municipal de Música Conrad Saló

Concert: Double Chick

18.35 h

18.00 h

20.00 h

20.45 h

19.30 h

19.00 h

21.00 h

22.00 h

19.15 h

18.45 h

20.30 h

22.00 h

19.30 h

20.30 h

22.15 h

22.30 h

Ball de dracs mini

Partit Internacional

Visites teatralitzades: Tot per un ral

Wine&Music

Concert: Marala

Concert Serenata.cat de La Principal de la Bisbal

La Veu

Nit de gintònics: 20 anys de motxilla

Plaça del Castell

Pavelló

Terracotta Museu

L’Espai

Escoles Velles 

Plaça Major 

Plaça del Castell

Rigotaverna

Ajuntament

Dracs

Bisbal Bàsquet

Geganters

Els Voltors

Terracotta Museu

Els Voltors

Els Voltors

Grup de Dones de la Bisbal

Amics de la Sardana

Els Voltors

Els Voltors

Els Voltors

Geganters

Casal Estel Roig 

Els Voltors i Club Tennis la Bisbal

Els Voltors

Els Voltors

Geganters

Els Voltors

Dracs

Geganters

La Moguda
Dracs

Els Voltors

Geganters

L’Espai

L’Espai

L’Espai

Plaça del Castell

Rigotaverna

Torre Maria 

L’Espai

Rigotaverna

Zumba party

Masterclass de ioga

Concert: Marcel i Júlia

Correfoc Xiqui

Concert: Feliu Ventuar amb el Xerramequ i 
els Aborígens (homenatge a Ovidi Montllor)

Acroioga i sucs naturals

Concert El Último Veneno

Concert fi de festa a càrrec de Freedom Soul
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LA MúSIcA BISBALEncA DELS AnyS 
90 tORnA A L’EScEnARI 
DE BARRAQUES

Tot va començar quan un petit 
grup de persones bisbalenques vincu-
lades a la música i a la cultura popu-
lar van tenir una idea improvisada: fer 
una nit Retrotown i que la música de 
bandes bisbalenques que estaven ac-
tives als anys 90 tornessin a actuar a 
l’escenari de barraques. És ben sabut 
el bullici cultural d’aquest municipi 
i, com era de preveure, els músics s’hi 
van engrescar ràpidament. 

Així doncs, bisbalenques, bisba-
lencs i forasters que es deixin caure per 
barraques a partir de les 23 h del dissa-
bte 18 d’agost viuran una nit nostàlgica 
en tota regla. I és que serà com mirar 
pel retrovisor del que es coïa a l’escena 
musical nostrada ara fa un parell de dè-
cades: hi actuaran les bandes The Won-
derful Baby Dolls, Club Moriarty, Red 
Orange i Enderrock. Segons explica 
l’organització: «Un factor destacable és 

que bona part de la majoria dels músics 
que hi participen encara estan en actiu 
en el món musical i poder escoltar la 
música que feien de més joves ajudarà 
a entendre la seva trajectòria». El tret 
comú de totes les bandes que hi actua-
ran és que ja no estan en actiu: serà un 
esdeveniment d’allò més insòlit.

El concert serà enregistrat en 
àudio i vídeo per tal de seguir reivindi-
cant la conservació i la importància del 
patrimoni musical bisbalenc. Activitats 
com aquesta confirmen allò que diuen, 
que la Bisbal, bressol musical.

‘BRInDIS’ DE LA gÀRgOLA 
PRODUccIOnS SERÀ LA PROPOStA 
tEAtRAL PER  A AQUEStA fEStA MAjOR

L’Ernest està a poques hores de 
convertir-se en l’alcalde més jove de la 
seva ciutat, mentre en Mateu segueix 
tancat al seu estudi intentant trobar un 
nou llenguatge pictòric que el faci sor-
tir de l’oblit professional. Els dos eren 
amics íntims i, vuit anys després de 
trencar la seva amistat, el futur alcal-
de es presenta a casa del pintor perquè 
aquest l’ha trucat sense donar-li més 
explicacions que el desig de veure’l 
abans de les eleccions. Així doncs, la 
trobada acaba essent un pretext per 
reviure la felicitat d’un passat comú, 
però no poden evitar remoure un se-
cret compartit que els ha dut a aquesta 
història de rancúnia en què res és el 
que sembla i cada brindis amaga un 
engany sense perdó.

És la sinopsis de Brindis, l’obra 
que es va estrenar el passat 25 de maig a 
la sala La Planeta de Girona, en el marc 
del Cicle Primerencs, i que enguany 
serà la proposta teatral per a la Festa 
Major de la Bisbal. Segons diu la críti-
ca, es tracta un text intens que explora 
sense embuts les febleses de la condició 
humana amb una posada en escena im-
pecable. L’espectacle, amb dramatúrgia 
de Frank Bayer, està dirigit per Cristina 
Cervià i compta amb la interpretació de 
Xavier Mercadé i Ivan Bustos. Serà a la 
plaça del Castell el dimarts 14 d’agost, 
a partir de les 23 h: les entrades antici-
pades ja es poden adquirir al Mundial i 
tenen un cost de 10 €.

ELS nOUS ESPAIS DE LA fEStA
 MAjOR DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

La Festa Major de la Bisbal va 
evolucionant any rere any i cada cop 
amplia més el seu ventall d’activitats. 
És lògic, doncs, que amb el pas del 
temps es vagin incorporant nous es-
pais dins el circuit de la Festa.  I, en-
guany, s’hi han afegit la Biblioteca i el 
Terracotta Museu. 

D’una banda, el proper dilluns 
13 d’agost, a partir de les 19.30 h, la 
Biblioteca Municipal acollirà la pro-
posta Tastets de vi i literatura: Parau-
la de vi. Serà una lectura i comentari 
de poemes entorn del vi i amb tast de 
vins, amb la participació de l’escriptor 
Miquel Martín, l’actriu Olga Cercós  i 
amb presentació dels vins a càrrec de 
Raquel Sibecas, RRPP d’Empordàlia. 

D’altra banda, el divendres 17 el 
Terracotta Museu oferiran les visites 
teatralitzades Tot per un ral: una pro-
posta per a tots els públics en què dos 
personatges singulars substituiran el 
guia oficial per explicar la història del 
Museu i de la ceràmica bisbalenca.
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EL gRAn cOncERt fEMInIStA DE fEStA MAjOR AMB
 tREMEnDA jAURíA I ROBA EStESA

Cada any l’Ajuntament programa una nit de concerts 
a l’escenari barraques i una de les novetats d’enguany és que 
serà la primera nit de la Festa Major: el dimarts 14 d’agost. Si 
l’any passat la nit de Festa Major es va passar al 17, enguany es 
va decidir fer-ho el 14 per tal d’aprofitar l’afluència de públic, 
ja que el 15 d’agost és festiu arreu. «La idea és anar provant 
mecanismes per tal d’encertar la data perquè vingui el major 
nombre de gent a barraques», ha explicat la regidora de Jo-
ventut, Maria Roure. Enguany serà un doble cartell d’allò més 
festiu i feminista: «El fet que el major nombre de músics que 
pujaran a l’escenari siguin dones és un bon punt de partida 
per tal de seguir treballant per la igualtat a les barraques», ha 
afegit Roure.

Roba Estesa, procedents del camp de Tarragona, obrirà 
la nit a les 23.30 h amb una demostració de la seva música fes-
tiva i combativa, barrejant músiques urbanes amb instrumen-
tació i melodies folk. Presentaran el seu darrer treball Desglaç, 
amb el rerefons de potenciar la lluita i la presència de la dona 
a gran escala, així com explicitar el poder d’una col·lectivitat.

Després actuaran les madrilenyes Tremenda Jauría, 
amb la seva fusió cúmbia-punk, reggaeton combatiu i elec-
trònica: ‘cumbiatron’ o ‘electrocúmbia’, en diuen. Presentaran 
el seu tercer àlbum Codo con codo, acompanyant el treball 
activista de col·lectius que operen amb l’autogestió i la trans-
formació social com a bandera i donant-hi suport: les seves 
lletres versen sobre el compromís social i polític amb el femi-
nisme i l’anticapitalisme. 

EL PUnt LILA tInDRÀ PRESÈncIA A LA ZOnA DE BARRAQUES DE 
LA fEStA MAjOR 

La comissió contra les agressions sexistes als espais 
d’oci nocturn de la Bisbal segueix posant fil a l’agulla i el Punt 
Lila continua treballant per tenir presència a les activitats 
bisbalenques. La Festa Major no en podia ser cap excepció 
i enguany hi haurà un estand informatiu que s’instal·larà a 
l’espai de barraques i on s’informarà pedagògicament de com 
fer front a una agressió sexista i de quin protocol cal seguir 
en qualsevol assetjament. Amb el lema ‘No és no’, la comissió 
continua posant accent en la necessitat de treballar per era-

dicar el masclisme i les violències sexuals. «La rellevància del 
Punt Lila és més de prevenció i de dissuasió per tal de donar 
visibilitat a la problemàtica», ha explicat la regidora d’Igualtat, 
Maria Roure.

 En els últims anys s’ha aconseguit posar en les agen-
des públiques i polítiques les violències masclistes en l’àmbit 
privat, però cal remarcar que aquestes també es manifesten, 
en múltiples formes, a l’àmbit públic, als espais d’oci, laborals, 
etc. I, en aquest sentit, amb la campanya es volen fer visibles 
i denunciar les violències que tenen lloc en els espais públics, 
sovint en uns contextos d’oci on la informalitat sembla justifi-
car de forma gairebé automàtica la profusió i la normalització 
d’actituds masclistes i LGTBIfòbiques.

LA cOnSOLIDAcIó DE LA REcUPERADA BAIxADA I BALL DE 
L’ÀLIgA DE LA BISBAL

L’àliga és un animal que existeix a la realitat i, com a au 
rapinyaire, domina el cel, caça i, aquest simbolisme de poder, 
vol representar el poder municipal. Com a element festiu de 
poder, ha estat tradicionalment l’encarregada d’honorar el vi-
sitants o autoritats. Segons expliquen, el més gran honor que 
podria rebre un convidat a la vila, era enviar-li l’Àliga i dedi-
car-li el seu ball. I la de la Bisbal és la més antiga que es conser-
va a Catalunya: la primera referència es troba al dietari d’una 
família pagesa, els Anglada de Fonteta: el 15 d’abril de 1619. 

Si l’any passat es va recuperar la Baixada i el Ball de 
l’Àliga i va ser un èxit rotund, enguany els Amics de l’Àliga te-
nien molt clar que calia tornar-hi. Amb el repic de campanes, 
l’Àliga baixarà les escales de l’església i, un cop a baix, oferirà 
amb solemnitat el seu ball. El bisbalenc Guillem Pajares va 
recuperar aquest ball l’any 2016, de la mà de Guillem Pajares. 
La música es va recuperar amb l’ajuda del mateix Pajares, la 
Cristina Cortés i la col·laboració de l’Enric Martí.

I, per si no n’hi hagués prou, enguany també es recu-
perarà la Passejada del Seguici Històric, que ja es feia als anys 
50. Així, a partir de les 13.15 h, l’Àliga, el Drac i els Gegants 
Perses, acompanyats de la cobla La Principal de la Bisbal tor-
naran a lluir pel nucli an-
tic de la Bisbal com feia 
anys que no ho feien. «Fa 
menys d’un any que hem 
creat el protocol de l’Àliga, 
seguint l’exemple de mol-
tes àligues catalanes i amb 
l’objectiu de controlar les 
seves sortides i fer-la mes 
protocol·lària», explica 
Guillem Pajares, president 
dels Amics de l’Àliga. «És 
un element molt impor-
tant en el seguici popular: 
és la que representa a la 
ciutat», conclou.



EL PULSE fEStIvAL ES fA MAjOR D’EDAt 
Ja fa anys que és una de les cites més imprescindibles 

per a les persones amants de la millor música electrònica del 
moment. I enguany es fa major d’edat: la Festa Major acull la 
seva 18a edició. «Ens fa molta il·lusió i cada cop queda menys 
per a la fita dels 20 anys», ha explicat Rubèn Campoy, mem-
bre de l’organització.

Obrirà la nit l’Aleix Solanelles, calongí que es perfila 
com una jove promesa del moviment electrònic gironí, amb 
bona tècnica i refinadíssim gust musical. Enguany hi tornarà 
a haver la sessió de Látzaro, discjòquei resident del The Loft 
de la sala Razzmatazz de Barcelona, que tornarà a passar del 
house més underground al techno més ballable. I culminarà 
amb una sessió de PAAXX, 4 mans d’energia que ho donaran 
tot per deixar sense alè el públic assistent. «No us ho perdeu 
perquè l’espectacle s’ho mereix!», sentencia Campoy, notable-
ment eufòric.

InDIvEnDRES tAncA BARRAcA I tRASLLADA EL vERMUt DE 
cUItS A LA PLAçA MAjOR

Després de 6 anys instal·lant la barraca a tocar de 
l’escenari, i l’any passat associant-se amb el Casal Estel Roig 
i Empordà Sons, aquest any el col·lectiu Indivendres ha de-
cidit no organitzar una barraca. «Calia ser realistes amb les 
nostres possibilitats i no forçar la màquina: érem massa poca 
gent participant i hem decidit tancar aquesta etapa», explica 
l’Adrià Cortadellas, membre de l’entitat.

Tot i això, la programació per Festa Major del col·lectiu 
Indivendres no s’atura: es reinventa. Així doncs, el dimecres 
15 d’agost es podrà seguir gaudint de la Nit d’Ska a l’escenari 
de barraques, un acte organitzat conjuntament amb Empordà 
Sons i que comptarà amb les actuacions de The Sybarites i 
de L’Home Llop & Astramats. L’endemà, dijous 16, hi haurà 
el tradicional Vermut de Cuits, que enguany es trasllada a 
la plaça Major i a partir de les 12 h comptarà amb l’actuació 
del grup de rock’n’roll sense edulcorants, The 54321’s, a més 
d’una sessió d’Indivendres DJ’s. El divendres 17 arribarà la Nit 
Indivendres a barraques, amb les incendiàries actuacions de 
Watussi 4 i The Handclappers. 

EL cASAL EStEL ROIg cOntInUA LA cELEBRAcIó DEL SEU 10È 
AnIvERSARI PER fEStA MAjOR

El passat 30 de juny el Casal Estel Roig va celebrar el seu 10è 
aniversari. Des dels seus inicis el col·lectiu sempre ha treballat 
per promoure la llengua i la cultura catalana, formar política-
ment i programar tot tipus d’activitats lúdiques i educatives. 
Malgrat que fa poc més d’un any l’entitat va haver de canviar 
de seu i això ha fet trontollar la seva estructura, el Casal Estel 
Roig sempre ha participat a la Festa Major de la Bisbal i aquest 
any tampoc en serà cap excepció. 

Així doncs, bisbalenques i bisbalencs podran seguir 
gaudint de les Olimpíades de la Terra Oriol Canals (dimecres 
15 d’agost a la plaça Major, a partir de les 18 h –amb inscripció 
prèvia), i de l’arrossada de Festa Major i la consegüent mig-
diada popular, el dijous 16 d’agost i que enguany es trasllada 
a la plaça Major.
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LA fEStA MAjOR DE LA BISBAL MéS SARDAnIStA
Les sardanes i les havaneres sempre tenen un pes noto-

ri a la Festa Major de la Bisbal. De fet, ja fa dies que s’escalfen 
motors amb audicions de sardanes a la fresca als jardins de 
Torre Maria. Els Amics de la Sardana de la Bisbal i Comar-
ca i l’Ajuntament van acordar impulsar les audicions d’estiu 
nocturnes —tal com es fa a d’altres poblacions— i s’han 
portat a terme els darrers dilluns als jardins de Torre Maria: 
el 30 de juliol i el 6 d’agost, amb les cobles Els Rossinyolets i 
La Principal de Banyoles. 

Així, el 15 d’agost i en el marc de la Festa Major, cul-
minarà aquest cicle d’audicions amb la doble actuació –amb 
entrada gratuïta i accés limitat–de La Principal del Llo-
bregat, sota la direcció del mestre Marcel Sabaté: serà un 
concert de cobla a les 18.30 h i una audició de sardanes a 
les 22.30 h. «Feia molts anys i que a la Bisbal no es podien 
ballar sardanes en audició nocturna i per la Festa Major: hi 
havia un buit important», ha explicat Josep Pareta, presi-
dent dels Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca. «La 
nostra entitat i el consistori hem establert una bona dinà-
mica de treball i col·laboració, de la qual de moment estem 
molt satisfets», ha afegit.

El dia 16 d’agost hi haurà la programació habitual dels 
darrers anys, amb sardanes a partir de les 18 h, a la plaça 
Trinitat Sais, de la mà de la Cobla de l’Escola Municipal 
de Música Conrad Saló i de la Bisbal Jove. El divendres 17 
d’agost també seguirà en la línia i es farà una audició de sar-
danes amb la Bisbal Jove, a partir de les 18.30 h al carrer 
Mesures, a les voltes d’en Galí. 

Serà el darrer dia de la Festa Major —i ja es va conver-
tint en un clàssic— que La Principal de la Bisbal oferirà el 
concert Serenata.cat, a la plaça Major, en el marc incompa-
rable de les escales de l’església, a la plaça Major, entorn pri-
vilegiat per a un espectacle selecte. A la mateixa nit hi haurà 
concert d’havaneres al parc infantil 8 de Març, al camp dels 
Capellans, amb els grups Peix Fregit i Arjau (aquests darrers 
substitueixen Port Bo, que enguany no estaven disponibles).

BALLAR AMB LA cOBLA ORQUEStRA MOntgRInS PER 
cOL·LABORAR AMB LA fUnDAcIó OncOLLIgA gIROnA

La Cobla Orquestra Montgrins és un referent de la his-
tòria de la música a Catalunya i la seva trajectòria està mar-

cada per la bona qualitat artística musical: sempre és una 
bona idea assistir a un concert seu. És per això que la dele-
gació bisbalenca de la Fundació Oncolliga Girona, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de la Bisbal, organitza aquest 
gran concert carregat de cançons ballables per tal de recap-
tar beneficis per al projecte. Serà gratuït i començarà a les 23 
h al parc infantil 8 de Març.

LES EScOLES vELLES: Un ALtRE ESPAI On gAUDIR 
DE cOncERtS DURAnt LA fEStA MAjOR

Un any més les possibilitats per gaudir de la Festa Ma-
jor són ben nombroses i cal fer tria en funció de les pre-
ferències personals de cadascú: per més que es vulgui, és 
impossible assistir a totes les propostes! Però cal tenir ben 
present les dues ofertes musicals que s’han programat al pati 
de les Escoles Velles: el dijous 16 d’agost (19.30 h) Joventuts 
Musicals de la Bisbal hi ha organitzat el concert de Shakin 
All, una proposta swing per ballar sense descans i que tras-
lladarà el públic assistent als anys 20, 30 i 40, a mig camí del 
jazz, el blues, el rock’n’roll i el gospel. 

L’endemà, divendres 17, a partir de les 19.30 h, el Grup 
de Dones de la Bisbal proposa Marala, un trio vocal que 
integra cançons originals fent una ullada a les arrels: veus de 
tradició, de proximitat i de nuesa es barrejaran amb guita-
rres i percussions en aquest projecte que respira amb alens 
femenins. «Cada any apostem bandes de petit format i amb 
la presència dones, per tal de donar visibilitat a les dones en 
el món musical», ha explicat la portaveu del Grup de Do-
nes, Marina Puig. «Programem propostes emergents que 
ben segur que d’aquí un temps tindran més renom: sense 
anar més lluny, el primer any vam portar la Núria Graham», 
afegeix.

EL 20È cOncURS DE fOtOgRAfIA DE LA fEStA MAjOR: PER A 
tOtES LES PERSOnES AfIcIOnADES
Un Enguany farà dues dècades que l’Agrupació Fotogràfica 
BisEnfoc l’organitza i és una de les propostes més consolida-
des de la Festa Major de la Bisbal. Sense anar més lluny, l’any 
passat s’hi van presentar més d’un centenar de fotografies. 
El concurs va destinat a tots els aficionats a la fotografia i el 
tema ha de ser qualsevol motiu referent a la Festa Major de 
la Bisbal. Les persones interessades poden consultar totes 
les bases, els terminis i els premis a través del web municipal 
o del programa de Festa Major.
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L’AEIg LES gAvARRES AjUDA A fER UnA fEStA MAjOR MéS 
SOStEnIBLE

És l’única barraca on no serveixen begudes. I és que 
ja fa anys que l’Agrupament Escolta i Guia les Gavarres 
s’encarrega de la gestió dels gots reutilitzables. És gràcies 
a aquesta reutilització que es redueixen els residus que es 
generen durant els dies de la Festa Major de la Bisbal. «Si 
només s’utilitzessin gots d’un sol ús, cada dia s’ompliria 
un camió de deixalles», explica en Jordi Roldós, cap de 
l’Agrupament.

Enguany, l’entitat també organitza el VII Concurs de 
l’Uno de Festa Major, una proposta perquè amics i fami-
liars es diverteixin tot jugant a l’UNO. Serà el dijous 16 
d’agost, a les 18 h, al costat de la seva barraca: hi haurà 
categoria infantil i d’adults, i s’obsequiarà les persones 
guanyadores. A més a més, l’AEiG les Gavarres col·labora 
acompanyant la gent gran del Geriàtric Zoilo Feliu a 
l’ofici solemne de Festa Major del dimecres a les 12 h. 

ELS nOUvIngUtS A LES BARRAQUES DE LA fEStA MAjOR: LA 
cOLLA SEnSE vÀLvULES 

Serà el primer any que faran barraca per la Festa Ma-
jor i se situaran on hi havia la del col·lectiu Indivendres 
(que aquest any ja no en hi participa). Ara bé, la Colla 
Sense Vàlvules fa prop de dues dècades que va arrencar 
la seva activitat. Agermanats i ben avinguts per la gresca, 
van començar a disfressar-se com a colla de Carnestoltes 
de manera gradual: cada any es disfressaven i un any un 
dels membres del col·lectiu s’havia trencat un peu: «Vam 
utilitzar un palet i quatre rodes per transportar-lo i així es 
va crear la nostra primera ‘carrossa’, que ha anat millorant 
amb els anys», explica Josep Bofill, membre de l’entitat. 

I és que, actualment, la Colla Sense Vàlvules ha estat pre-
miada en diverses rues de carnaval de la zona i compta amb 
més d’un centenar de participants quan surten a les rues de 
Pals, l’Escala, Calonge, Platja d’Aro o la Bisbal. L’objectiu de 
fer una barraca és guanyar alguns estalvis per poder cons-
truir-se una carrossa que els permeti seguir creixent. Durant 
la Festa Major d’enguany, els Sense Vàlvules organitzaran 
un vermut musical a la seva pròpia barraca el divendres 17 
d’agost a les 13 h, amb l’actuació del grup de versions The 
Best Of i l’humorista Jordi Poch. «Aquest any serà el primer 
i esperem fer-ho molt bé: sabem que ho tenim molt difícil, ja 
que som moltes entitats... Però ho donarem tot!», exclama 
Josep Bofill. 

LA MOgUDA cOnSOLIDA LA SEvA PROPOStA DEPURAtIvA PER 
AL DARRER DIA DE fEStA MAjOR

Tothom gaudeix de valent per la Festa Major però ningú 
no pot negar que són dies d’excessos, oi? Segurament és per 
això que el col·lectiu La Moguda ha consolidat aquesta inte-
ressant proposta de caràcter detox. «Vam pensar que després 
de tants dies de barraques seria bo fer una proposta que de-

purés el públic», explica en Miquel Figueroles, membre de 
l’entitat. Ubicada als jardins de Torre Maria el dissabte 18 a 
partir de les 20.30 h, l’organització fa una crida a la depura-
ció entre sucs naturals i una sessió d’acroioga. 

Un ESPEctAcLE QUE fARÀ vIAtjAR LA MAInADA AL jAZZ DE 
nOvA ORLEAnS 

Ja fa anys i panys que la Xarxa la Bisbal fa una progra-
mació estable per tal de brindar al públic infantil i juvenil 
l’oportunitat de gaudir d’espectacles. «Som un petit grup de 
gent apassionats del teatre i volem encomanar aquest entu-
siasme a la mainada de la Bisbal», expliquen des de l’entitat. 

Aquest any la Festa Major de la Bisbal no quedarà 
exempta de les seves propostes i la mainada podrà gaudir 
de l’espectacle familiar Viatjazz a Nova Orleans, una au-
dició participativa que reflexiona sobre les emocions més 
universals i que tindrà lloc als jardins de Torre Maria el 
dijous 16 d’agost a partir de les 18.30 h.
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Amb aquesta anotació del ju-
rat encarregat de passar comptes de 
les despeses de la Festa Major del 
1486 veiem el que va costar contrac-
tar joglars perquè amenitzessin la 
diada de l’Assumpta. Aquesta des-
pesa d’onze sous ja s’havia produït 
per la Pasqua de Pentecosta, quan 
se celebrava la fira més important 
de l’any que durava deu dies, en els 
quals hom volia entretenir la nom-
brosa concurrència que feia cap a la 
Bisbal per tal de vendre i comprar. 
Així doncs, enmig de les transac-
cions econòmiques, adquisició de 
bestiar, mercadeig de cereals i de 
productes artesanals, els bisbalencs 
gaudien d’uns moments de lleure, 
balls, comèdia, jocs, etc.

Els joglars, antigament, eren 
els animadors de la vida als castells 
i de les viles i ciutats. Representa-
ven peces literàries: poesies, ronda-
lles, llegendes i tot tipus de narra-
cions; cantaven cançons de vegades 
compostes per ells mateixos; feien 
jocs d’acrobàcia, essent uns saltim-
banquis de renom, i tocaven algun 
instrument musical. Aquesta darre-
ra activitat fa que, a vegades, se’ls 
confongui amb els ministrils. Però, 
a la baixa edat mitjana, ja aparei-
xen com a colles de quatre o tres 
músics, sovint  vinculats a les corts 
reials o senyorials i als municipis 
en el cas de ciutats de més categoria.  
Es contractaven per interpretar els 
balls populars a les places i, en els 
casals i castells senyorials, per inter-

pretar música a l’església, 
per acompanyar les pro-
cessons o el seguici d’un 
alt personatge en diades 
assenyalades. Els joglars, 
doncs, constituïts com a 

cobla són el precedent antic de les 
cobles de  «tres quanrtans» del segle 
XVIII i també de les actuals. En totes 
les dates festives s’engravava la Plaça 
per poder ballar amb més comodi-
tat: «Item per agracvar la plassa o a 
pasque... II diners».

Els nostres avantpassats del 
segle XV ja celebraven amb gresca 
i danses una de les festes de Santa 
Maria, la patrona de la vila d’abans 
i d’ara. No sabem, però, si més an-
tigament, anterior al 1486, la fes-
ta era a l’agost, quan se celebrava 
l’Assumpció de Maria al cel. La Bis-
bal sempre havia tingut dues festes 
importants, la major i la petita. Pos-
siblement el 8 de setembre, diada 
que es commemora el naixement de 
Maria, seria molt antigament la festa 
patronímica, o sigui, la festa major. 
Quan s’escampà pel món cristià la 
devoció a l’Assumpció, van decidir 
fer la festa en aquest 15 d’agost. El 8 
de setembre (anomenada la mare de 
Déu de Setembre) quedaria durant 
molts anys com la festa petita.

A les antigues comunitats ru-
rals, el repòs de la terra era el de 
l’home. A l’estiu, després de la sega 
dels cereals i del batre, tot esperant 
la tardor per a les veremes, quan es 
feia una de les altres collites impor-
tants de l’any agrari —la recol·lecció 
i premsada dels raïms— l’activitat 
pagesa restava en certa manera atu-
rada. Per això, el mes d’agost, entre 
el batre i la verema era el temps més 
adient per a les festes, quan l’home 

podia fer una pausa en les seves 
dures feines del camp. L’elevació de 
Maria al cel en cos i ànima conduï-
da per un estol d’àngels segons la 
iconografia tradicional va ser una 
creença que es generalitzà a partir 
del segle VIII. 

A la Bisbal, la dormició de 
Maria envoltada dels apòstols era 
una devoció que fins i tot tenia una 
capella dedicada, amb els correspo-
nent retaule, i una confraria forma-
da per dones, les pabordesses de la 
qual organitzaven cada any una so-
lemne processó el primer dia de la 
festa. Aquesta desfilada presidia un 
llit ben guarnit amb la imatge de 
Maria que figurava dormir abans de 
la seva assumpció. Una pràctica re-
ligiosa bisbalenca documentada als 
segles XVI, XVII i XVIII.

L’Apunt Històric d’en 
Jordi Frigola i Arpa

 DADES DE LES fEStES MAjORS BAIxMEDIEvALS

«Item he pagat en Salvador Pages
per mans de dit Johan Banyeres

per los jucglas de ma dona de agost.... XI sous»




