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AURORA 
CARBONELL 
I ABELLA
ALCALDESSA DE SITGES

Sitgetanes i sitgetans, 

Arriba l’agost i el batec de Sitges es torna inquiet. Comença el 
compte enrere per la Festa Major que arriba en un any ple de 
celebracions, d’emocions i de normalitat. 

Pocs mesos després de ser nomenada alcaldessa de Sitges vam 
celebrar la Festa Major 2019. Mai no hauríem pensat que aquesta 
seria la primera –i l’única– que viuríem amb normalitat fins a 
aquest 2022. És tota una satisfacció que Sant Bartomeu i Santa 
Tecla recuperin enguany els carrers i les places amb tota la seva 
força i esplendor, i em sento feliç de poder celebrar-la com vam 
fer en el meu primer any com a alcaldessa, abans que acabi l’actual 
mandat. 

És, a més, un any d’aniversaris: del centenari del cabeçut El 
Patufet, dels 40 anys del Ball de les Cintes, del 125è aniversari dels 
Gegants de la Vila, del centenari del Drac de Sitges i dels 350 anys 
de la Parròquia. Per molts anys més!

Personalment, celebro també l’elecció dels protagonistes de la 
Festa Major 2022, perquè les festes de Sitges són especials i ho són 
per les persones que les sustenten, les organitzen, hi participen o, 
simplement les celebren. I aquest potent valor humà es personifica 
en l’artista Modesto Caballero, com a autor del cartell; l’estimat 
Toni Muñoz, pendonista de Sant Bartomeu, i Dolors Ojeda, una 
pradista de cor i una sitgetana exemplar que aquest any serà la 
pendonista de Santa Tecla. Tres persones que estimen Sitges per 
sobre de tot i ho han demostrat sempre amb la seva disposició. 



2022 / FESTA MAJOR DE SITGES / SANT BARTOMEU 7

Voldria fer una menció especial al pregoner 2022, Jordi Martí. 
Estic segura que ens farà viure un inici de festa ben especial, amb 
la música com a protagonista i amb les emocions a flor de pell. A 
l’escenari de la plaça de l’Ajuntament, en Jordi recordarà segur 
(i ens farà recordar, inevitablement) el seu pare, Jànio Marti, 
qui també va ser protagonista d’un dels pregons més bells que 
guardem a la memòria. 

Aquesta serà una Festa Major en majúscules i l’empenta de la 
Comissió –encapçalada per Agustí Marcet– ho farà possible un any 
més, després de dues edicions incomplertes que amaguen darrere 
tanta o més feina que un any convencional. Davant aquesta tasca 
altruista, només podem donar les gràcies i desitjar que la Festa 
Major de Sitges torni amb el color, les olors, les músiques, els balls, 
el foc, la intensitat i les emocions que esperem reviure any rere 
any. Ho esperem perquè tots aquests elements desperten un sentit 
de pertinença comunitari, cuinat durant segles per les sitgetanes i 
els sitgetans. 

Celebrem la Festa Major. Fem-ho sense les restriccions dels dos 
darrers anys, mostrant el respecte i civisme que Sitges aboca a les 
tradicions locals. Retrobem-nos. Que la Festa Major recuperi la 
seva popularitat, la congregació dels orígens en el temps actual i 
l’espai que li és propi: les places i els carrers. En definitiva, Sitges. 
Estic segura que serà una Festa Major inoblidable. 

Visca Sitges i molt bona Festa Major!
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DAVID  
MARTÍNEZ 
LLUÍS
REGIDOR DE TRADICIONS  
I FESTES

Aquest any, sí!

Després de dos anys amb les nostres vides trasbalsades per la 
Covid i en què hem hagut de reinventar les nostres festes, aquest 
any –per fi– tornem a celebrar la nostra estimada Festa Major 
de Sant Bartomeu i Santa Tecla, com sempre havíem fet. Ho 
necessitem. Necessitem  deixar-nos anar i gaudir al 200 per cent 
de les nostres festes i tradicions.

De nou ens tornarem a emocionar amb l’espectacular entrada de 
grallers, amb la melodia del toc de Matinades, des de Sant Francesc 
fins al Cap de la Vila, i des d’allà fins a la plaça de l’Ajuntament. 
Tornarem a olorar alfàbrega. Compartirem aquest primer esclat 
de la festa amb la família, les amistats i també les persones 
conegudes que durant aquests dies formen part de la tribu 
festamajorenca. Hi haurà nervis i arribaran les 14 hores. L’esclat 
dels morterets anunciarà al cel que és el moment que l’imaginari 
festiu recuperi les places i els carrers. Sortiran els gegants i les 
bèsties de la Casa Gran. Embogirem i ens emocionarem. 

Començarà aquí la marató de 36 hores més curta. Versos i 
actuacions a Can Falç; visita a l’Hospital, cercaviles, processons, 
balls, cansament, alegria... Tot un còctel que engolirem amb delit i 
que ens semblarà, només potser, poca cosa. Però som afortunats i 
ho sabem, perquè només unes setmanes després, el 22 de setembre, 
celebrarem Santa Tecla i tornarem a sentir-nos igual de feliços i 
emocionats. 
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Vull agrair la gran feina feta per la Comissió; aquest any, ha pogut 
treballar per treure al carrer una Festa Major desitjada i esperada, 
perquè els protagonistes són molts: el Drac de Sitges i el cabeçut 
Patufet, per la celebració del seu centenari; els Gegants Vells de 
la Vila, pels seus 125 anys; la Parròquia de Sant Bartomeu i Santa 
Tecla, per 350 anys d’història i servei; el 40è aniversari del Ball 
de Cintes i tot un seguit de noms de persones estimades com Jordi 
Martí, Toni Muñoz, Dolors Ojeda i Modesto Caballero. Al pregoner, 
el pendonista de Sant Bartomeu, la pendonista de Santa Tecla i 
l’autor del cartell, felicitats! Em va fer enormement feliç saber que 
compartiré la darrera Festa Major com a regidor de Tradicions i 
Festes amb vosaltres. 

També, agrair la tasca del Consell del Patrimoni Festiu de Sant 
Bartomeu i Santa Tecla, de la Regidoria de Festes, de les entitats, 
de les associacions i de les colles. Tenim un teixit impagable! I 
una menció per a tots els departaments de l’Ajuntament de Sitges 
implicats en la celebració, abans, durant i després. 

Sitgetanes i Sitgetans, petits i grans, tothom qui aquests dies estarà 
a Sitges, desfermeu la passió per la Festa Major de Sant Bartomeu i 
Santa Tecla. Compartim, ballem i vivim! 

Visca la Festa Major i visca Sitges! 
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MOSSÈN
JOSEP
PAUSAS
RECTOR DE LA PARRÒQUIA  
DE SANT BARTOMEU  
I SANTA TECLA DE SITGES

Oh, màrtirs del Crist

Un any més, en arribar Sant Bartomeu i Santa Tecla, tota la nostra 
vila es vesteix de joia per celebrar la Festa Major, i per la nostra 
part els creients ens reunim en l’Ofici Solemne per a honorar Sant 
Bartomeu i Santa Tecla, patrons de Sitges.

Els nostres patrons, en el seu martiri, ens donen aquest alt exemple 
de fortalesa en la fe i de fidelitat a les seves exigències.

Bartomeu i Tecla proclamen la veritat, aquella que compromet, 
aquella que marca i és arriscada. La seva fe no és una fe abstracta, 
aquella que va bé a tothom perquè no arriba a ningú. La seva fe 
és concreta, és aquella fe conseqüent que interpel·la i sotragueja 
l’home; aquella fe que és vida, que és força, que és llum, aquella fe 
que fa millors els homes i les dones, que salla els pobles.

Sant Bartomeu i Santa Tecla són martiritzats. Aquelles veus callen. 
És l’hora del gran silenci, de la derrota. Però dels silencis n’han 
sortit les grans accions, de la derrota la victòria. Aquella sang 
vessada està calenta en la terra, la sang calenta per una fe és capaç 
d’abrandar el món.

Exemple en extrem, oportú per als homes i les dones d’avui que 
vivim un canvi tan radical d’actituds. 
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Avui sembla que una fredor corre per les venes de massa persones. 
Ja no s’il·lusionen amb la torxa d’una fe, sinó que prefereixen el 
son d’una comoditat fàcil. Fa massa anys que vivim una successiva 
frustració d’il·lusions. Ningú no vol donar la vida per res. Avui la 
vida se’ns l’emporta a trossos la recerca del diner, del poder, del 
goig material. Però les persones i els pobles no es redrecen cedint 
als propis egoismes, sinó alçant la torxa d’una fe.

Aquesta és la torxa que avui guia els nostres passos i l’exemple de 
Sant Bartomeu i de Santa Tecla, màrtirs de la seva fe, és el tremp 
d’un home i d’una dona, convençuts, conscients de la seva identitat, 
ferms en el servei d’uns valors, en la mirada fixada en el més enllà 
d’un Déu transcendent que dona sentit a la vida.

Cal seguir aquests exemples, fidels en la fe, amb modernitat, 
traient antigalles, però anant al nucli vital capaç d’arrelar i 
fecundar el món d’avui, Autèntics en la nostra identitat d’homes 
i de dones, que vol dir lliures. Forts en el servei d’aquells valors 
que guien el progrés cap al futur, d’aquells valors que sempre 
faran falta quan es vulgui fer alguna cosa de bo. I a partir d’aquest 
redreçament personal serà un fet el redreçament de la nostra vida 
col·lectiva en tots els àmbits, perquè al capdavall és l’home i la 
dona, la substància de tota col·lectivitat.
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‘‘Aquest any, sí?’’. Segurament és la pregunta més recurrent que 
m’han fet els darrers dies i la meva resposta, sempre amb un 
somriure, però a la vegada ferma, contundent, plena d’optimisme i 
d’il·lusió és que sí, aquest any, sí!

De mica en mica hem pogut anar recuperant la nostra normalitat, 
econòmica, social, tradicional, per tant, aquest any esperem 
poder tornar a gaudir de la nostra estimada Festa Major tal com la 
coneixem.

Com a president, han estat dos anys difícils en què juntament amb 
els meus companys de Comissió ens hem hagut de reinventar; 
això sí, sempre amb ganes, il·lusió i intentant oferir als nostres 
convilatans la millor versió –o si més no algun tastet– de les nostres 
tradicions amb les possibilitats que la situació pandèmica ens va 
deixar.

Per tant, sitgetans, aquest any ens mereixem recuperar una 
part important de les nostres vides: les nostres festes que tant 
estimem. Una estima que és un llegat que va passant de generació 
en generació sense perdre mai la seva essència. Si res no canvia, 
aquesta serà la primera Festa Major postpandèmia. Aquest fet ja la 
farà especial i diferent, per tant, sentim-nos afortunats per gaudir 
d’una Festa Major especial i carregada d’aniversaris. Centenari 
del Drac, centenari d’en Patufet, 125 anys dels Gegants Vells, i els 
40 anys del Ball de Cintes. Moltíssimes felicitats a tots ells! I com 
no, d’uns protagonistes excepcionals, Toni Muñoz, pendonista de 
Sant Bartomeu; Dolors Ojeda, pendonista de Santa Tecla; Modesto 

PRESIDENT DE LA COMISSIÓ 
MUNICIPAL DE SANT BARTOMEU 
I SANTA TECLA

AGUSTÍ 
MARCET
I GARCIA
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Caballero autor del cartell de Festa Major; Laia Domínguez, autora 
del cartell de Santa Tecla i Jordi Martí que serà l’encarregat de 
donar el tret de sortida de la nostra Festa Major com a Pregoner tal 
com va fer el seu pare fa 20 anys; un fet únic fins ara.

Agraïm a tots ells la bona predisposició i la gran estima cap a les 
nostres tradicions.

Per tant, sitgetans i sitgetanes gaudim-la amb tota la intensitat i 
l’alegria; riem, ballem, saltem, cantem i estimem, perquè si aquests 
darrers anys hem après quelcom, és a gaudir dels bons moments.

També m’agradaria tenir un record per a totes aquelles persones 
que malauradament s’han quedat pel camí a causa d’aquesta 
maleïda pandèmia. Segur que d’alguna manera ells també hi seran 
presents.

Per acabar, vull agrair a totes les persones que durant aquests tres 
anys al capdavant de la Comissió han estat al meu costat: amics, 
família, tècnics, regidors i en especial als meus companys de 
Comissió. Sense vosaltres no hauria estat possible. Gràcies a tots, 
de tot cor.

Així doncs, posem el compte enrere i gaudim com mai aquesta 
Festa Major!

Visca Sitges i visca la Festa Major!
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Responsabilitat, compromís, il·lusió, nervis, acolloniment, neguit… 
tot això, i molt més, és el que porta convivent en mi d’un temps 
ençà. Però per damunt de tot, agraïment, i molta, però molta, 
felicitat. Suposo que només aquells privilegiats que heu tingut 
la gran sort de rebre aquest mateix encàrrec podeu entendre 
aquesta barreja de sentiments. Com diria el meu amic Genís, un  
conglomerat de satisfaccions múltiples.

És un d’aquells papers de l’auca que mai m’havia imaginat que em 
tocaria a mi. Si més no, tan aviat, ja que sempre he tingut la sensació 
que això de fer pregons li correspon a gent més gran, ja que han 
viscut més experiències per explicar. O potser és que ja soc gran i 
no m’hi sé ni m’hi vull veure. Probablement, serà això.

Reconec que de pregons n’he sentit uns quants, però ni molt menys 
tots, cosa que no sé si jugarà a favor o en contra meva. El que sí que 
sé, és que sempre he pensat com ha de ser de difícil fer un pregó, o 
almenys fer-ne un que acontenti la majoria del respectable.

Així, com no m’ho esperava, haig d’admetre que algun cop que ho 
imaginava pensava… de què parlaria jo, si un dia fos pregoner? 
Difícil de respondre.

El passat 29 de març, la Comissió m’havia d’utilitzar com a ganxo 
per entabanar l’amic cartellista Modesto Caballero, i resulta que 
l’enganyat vaig ser jo; i a casa meva… Així i tot, només tinc paraules 

PREGONER

JORDI 
MARTÍ
I CAMPS
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d’agraïment infinit a aquesta Comissió de Festa Major, que a partir 
d’ara –i per sempre més– serà la meva Comissió de Festa Major per 
aquest regalàs. Per ells, també ho posaré tot i més per fer-ho el més 
dignament possible.

Des d’aquesta data, he escrit i pensat moltes idees diverses i molts 
pregons que intentaré   seleccionar i fer encabir en un de sol, amb 
l’únic objectiu d’estar a l’altura dels meus predecessors i d’aquesta 
Festa Major de Sitges que tant m’estimo des que tinc ús de raó.

No cal ni dir que enguany és una Festa Major un xic més especial, 
després de dos anys celebrant la festa d’una manera més intima, 
reduïda, una festa major de butxaca, i que sembla que aquest any 
tots tenim ganes de recuperar el que ens ha robat la maleïda Covid 
que desitgem  haver deixat enrere i recordar-la com un maleït 
malson.

Especial també per tots els aniversaris: Ball de cintes, Patufet, 
Gegants de la Vila, i com  no, el centenari de la nostra Fera Foguera. 
Felicitem-nos tots!

No tinc ni idea què us hi trobareu. Però m’encantaria veure-us a 
tots el pròxim 19 d’agost a la plaça de l’Ajuntament.

M’hi acompanyareu? 
Ens veiem allà!
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TONI  
MUÑOZ
SUÁREZ
PENDONISTA  
DE SANT BARTOMEU

Quina alegria, Toni! I que merescut!

En el moment que vam saber de la teva designació com a 
pendonista vaig pensar: ostres, quin gran encert! Qui millor que 
en Toni Muñoz per representar-nos com a sitgetans i com a fidels 
seguidors d’unes tradicions que viuen el seu punt més àlgid durant 
els dies de la Festa Major de Sant Bartomeu. I quin honor! Seràs 
el pendonista d’una Festa Major que enguany recuperarà tota la 
seva essència després de dos anys difícils en què per culpa de 
la maleïda pandèmia hem trobat a faltar tot allò que vivíem tots 
plegats en aquells dies que cada any estan marcats en vermell en 
el nostre calendari més personal. I és que quan ens toca parlar o 
escriure sobre la Festa Major o sobre les persones que l’han fet, la 
fan i la faran possible tot sembla més fàcil, oi que sí?

Ho sé… jugo amb un cert avantatge. Conec el Toni des de fa uns 
quants anys –més de 30– i puc assegurar-los que és pur sentiment 
i d’aquelles persones bones, i també bona persona, que mai té un 
no per a ningú. I el seu primer sí festamajorenc fou a principis 
dels anys 80, quan acceptà de ser l’estaquirot del Ball de Cintes 
de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges, d’on –per cert– també 
en passà a formar part de la seva Junta. Aquells dos primers anys 
ballant Cintes suposaren la rampa de sortida cap a alguna incursió 
en el Ball de Gitanes i d’uns quants anys com a geganter dels Moros, 
fins que es convertí en el relleu de Ramon Aliaga com a majoral del 
Ball de Cercolets. 

I ara vostès pensin en dues persones que els vinguin al cap quan 
pensen en el Ball de Cercolets. No falla, en Ramon Aliaga i en Toni 
Muñoz! Vint-i-un anys entre cercles i envoltat d’una canalla molt 
disciplinada a l’hora d’executar el ball, tot i que de vegades els 
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crits del Toni travessaven les parets del Palau del Rei Moro quan 
el galliner se li esvalotava una mica. Més de vint anys al capdavant 
d’un ball i com a responsable d’uns nens i nenes que l’estimen com 
molts de nosaltres l’estimem a ell.

“La Festa Major ho és tot”, em diu el Toni. I com tot bon sitgetà té el 
seu ritual durant les famoses 36 hores. Des de l’entrada de grallers 
que escoltava per la ràdio, sobretot durant els anys que formà 
part del Ball de Cercolets, fins a tenir-ho tot a punt per sortir al 
carrer i gaudir de totes i cadascuna de les sortides, inclosa la sovint 
qüestionada i debatuda baixada per les escales després del Castell 
de Foc. Això sí, per la Matinal “els nens han de descansar perquè 
han d’estar a punt per a la Sortida d’Ofici”.

Pendonista de la Festa Major de Sant Bartomeu! Ja t’acostes, si 
m’ho permets, a ser allò que sempre et deia que series alguna 
vegada el recordat i enyorat Ramon Soler: president de la Comissió 
de Festa Major i Santa Tecla. Vaja, que gairebé ets dels que fas tots 
els papers de l’auca.

Que visquis una gran Festa Major, en companyia de la teva 
estimada família i de totes aquelles persones, que en són moltes, 
que t’aprecien. La teva Encarnita, Nenica com li dius tu, i els teus 
fills David i Jordi que t’acompanyaran com a cordonistes. 

Serà, ben segur, una Festa Major recordada per anys que passin.

Visca el pendonista de Sant Bartomeu!

Pitu Valera
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MODESTO
CABALLERO

AUTOR DEL CARTELL
DE SANT BARTOMEU

No m’ho esperava, sincerament. El dia que la Comissió em va 
encarregar el meravellós repte i honor de fer el cartell, va ser 
una sorpresa increïble (i molt ben preparada, perquè aquesta 
Comissió és plena de talent). Com amb alguna mena d’alquímia, 
tot l’immens respecte i amor que sento per la Festa Major es va 
convertir en llàgrimes intensíssimes i sentides. Després, quan 
vaig arribar a casa, ho vaig veure molt clar. Em va venir al cap 
un dels meus assessors estimats, un gran lloro del Retiro que, per 
desgràcia, he perdut. I una frase: “Va arribar per mar”–que tots 
sabem que és el 22. 

Les llegendes són pur romanticisme, són tradició. Són cultura 
i identitat. Permetin-me que em quedi amb les llegendes. Les 
llegendes fan amor i l’amor fa poble. I el poble fa Festa Major per 
ser això –justament– poble. “Va arribar per mar” forma part del 
vocabulari sitgetà i ens emociona a tots. Quan sentim aquesta 
frase, en el fons de les nostres retines apareix la imatge de la nostra 
Fera foguera arribant a la vila, creuant l’horitzó. Ho vaig veure 
clar. En aquest cartell i en aquesta obra hi poden veure una forma 
nostra i que estimem, la forma d’una de les dues feres fogueres del 
bestiari català més maques que hi ha. (L’altre també és d’aquí. Què 
hem de fer?)
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Durant dos anys, la pandèmia ens ha privat de la nostra festa, de les 
nostres tradicions, de la nostra cultura. També hem perdut éssers 
estimats, que ja no estan en aquest pla, però que sempre estaran 
en el nostre pensament abans de l’Entrada de Gralles... És per tot 
això que aquest any hem de celebrar més que mai la Festa Major. 
És el moment d’abraçar, el moment de perdonar, el moment de ser 
un poble. És el moment de viure intensament una emoció que es 
desborda en les nostres tradicions i els nostres balls. 

En aquest cartell, potser veuran només una forma –el Drac que 
tots estimem i que aquest any celebra 100 anys– però en realitat hi 
són també tots els colors. De tots els balls. De totes les tradicions. 
De tota la gent del poble de Sitges que, quan celebrem i anem junts, 
som veritablement un poble meravellós. Hi ha tots els somriures 
del poble, de totes les sitgetanes i els sitgetans, que ara, per fi, 
podem celebrar com cal una Festa Major que ens hem guanyat i 
que ens ha d’unir. Una Festa Major que hem de viure amb seny i 
amb molt d’amor, que és el que som. Energia. AMORE. Som foc. Som 
passió. Som la Festa Major. Som Sitges. 

Oh, gloriós Sant Bartomeu, que de Sitges n’ets patró, visca la Festa 
Major! 

Visca Sitges i visca l’art!
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A LA 
BANDERA 

MÉS 
BONICA

Pere-Juventí Balcells i Recha



2022 / FESTA MAJOR DE SITGES / SANT BARTOMEU 21

Obro els ulls, amb la mare,
i veig tot un poble de festa.

Des del primer instant,
sento un festeig constant.

Dono gràcies a la vida,
als pares, i les germanes,

per fer de la por,
llum, curiositat i estima.

Als estius al Vinyet,
amb els meus cosinets.

Per ensenyar-me a viure’ls,
com un sitgetà més.

Descobreixo el paradís,
entre un oasi blau

d’alfàbrega, i esclato,
esclato en un èxtasi infinit.

Ara les gralles vibren,
els timbals repiquen,

els bastoners piquen fort,
la Moixiganga tremola de passió.

El Drac i l’Àliga,
ferotges s’acosten.

Amb mirada hieràtica,
arriben els gegants.

Panderetes, cercolets i gitanes,
repic de campanes i efímer color.

Els diables invoquen l’infern,
els castellers toquen el cel.

Oh! Blanca Subur,
m’has atrapat...

Entre cel i calitges,
brisa marinera d’un matinar.

L’espurna s’esvera,
l’esclat acaba en palmeres:
instants, records, infinits.

Que desemboquen tots en un mateix punt.

Ja arriba, sona l’últim tro,
tot acaba en apoteosi.

Visc el moment de més serenor,
i el cor s’enlaira amb ell.

Solemne Bandera de Sant Bartomeu:
porta’ns un any més, com el fènix a renéixer.

Pels que ja no hi són, pels que hi som
i pels que vindran.
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Aquests dies tots els carrers tenen quelcom en comú amb la Festa 
Major. Si més no, quan et disposes a baixar pel carrer Bonaire hi 
trobem dues cases, on els seus estadants han estat implicats en la 
nostra Festa: els uns amb la música i els altres amb el batec de la 
vida sitgetana.

A la casa d’en Francesc Roca hi coincideixen molts aspectes 
relacionats amb la participació musical; des dels baixos fins al 
pis de dalt de tot. En els baixos hi regentava una botiga, la Maria 
Hernández, casada amb l’Esteve Sucarrats. Aquest tenia una 
excel·lent veu de baix, que la vam poder gaudir moltes vegades i 
durant les misses solemnes, sota la direcció del mestre de capella 

LA  
FESTA  

MAJOR 
ENTRE 
DUES 

CASES
Joan Yll Martínez

CRONISTA OFICIAL DE LA VILA
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Manel Torrens i Girona. Una d’aquestes era l’Ofici de la Festa 
Major.

D’un puntal de la corda dels baixos fins a Francesc Roca, que 
vivia –junt amb la seva muller  Josepa Escolà– al primer pis. Un 
entusiasta de la música i en especial de la de banda. Tant, que 
durant moltes festes majors va ser l’encarregat de fer-se càrrec 
d’aquestes formacions musicals  que venien d’arreu. En Francesc 
acompanyava els músics en el recorregut de les processons 
cíviques i religioses.

A dalt de tot de la casa hi vivia un músic, nascut a Vilanova, que 
portava Sitges al cor, en Josep Vadell i Milà. Casat amb la filla de la 
casa, la Maria Roca Escolà. En Josep va fundar el conjunt   Golden 
Beach i amb ell van participar en molts dels balls de Festa Major i 
van actuar en totes les sales de ball que hi havia al poble.

Però el fort d’en Josep era el jazz, hi tenia predilecció i era 
correspost amb unes excel·lents aptituds interpretatives. Junt amb 
altres amics van organitzar aquells Festivals de Jazz que tothom 
recorda i per on hi van passar els millors intèrprets mundials 
d’aquells anys.

En la intimitat de la llar, en Josep disposava de l’habitació que 
dona al carrer, allà on la lluminositat del nostre Sitges i l’olor de 
mar, entraven pel balcó i ell corresponia, a aquest regal, tocant el 
piano. Just allà hi coincidien dues singularitats: el so del piano i la 
remor de les màquines de la impremta del seu veí, que imprimia 
L’Eco, i també els programes de la Festa Major.

I sense donar treva, quan el silenci s’escoltava, el so estrident de 
la gralla l’esberlava. Sobretot en aquestes vigílies quan el fill del 
matrimoni, en Josep, feia embocadura. Si més no, el graller no 
estava sol. L’Albert, el seu germà, l’acompanyava amb la caixa. 
En aquest aspecte no hi podia haver millor complicitat amb la 
casa veïna. Perquè en ella, els més joves, també formen part de 
la mateixa colla de grallers. I el que són les casualitats: en Josep 
Soler Marcé també toca la gralla i el seu germà, l’Albert, la caixa. 
Comparteixen afició, instrument i nom de pila.

Fins que en les dues cases hi va haver novetats: se’n van anar 
els veïns. Ens va deixar en Ramon, que va ser durant uns anys 
president de la Comissió de la Festa Major. Es van parar les 
màquines de la impremta i només va quedar la música que es 
despenjava del balcó. Però també aquesta, a poc a poc, es va anar 
afeblint. El seu intèrpret restava assegut a la sala del menjador, 
sempre amatent a qualsevol detall. I com a cada Festa Major, quan 
la Maria escoltava de fons el so de les gralles, avisava al marit: 
“Josep, que ja venen”.

Tornarà a venir aquesta comitiva festiva, passaran per davant les 
dues cases, però fen via, carrer avall. La vida segueix, la Festa la 
fa més divertida i l’envolta d’emotivitat. Mentre en tots els carrers 
hi trobem un detall, una casa, uns estadants que potser ja no hi 
són, que ens recorden a Festes passades. Vivim aquesta sense 
que els records entelin el present. Perquè la d’ara està pensada 
per a viure-la al moment. Gaudim-la com hem fet sempre, amb 
intensitat. Ni com ahir, ni com ens imaginem farem demà, sinó en 
present. Que és el que toca
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1897, Sitges ha celebrat la quarta Festa Modernista al passeig 
de la Ribera; llueix la flamant estàtua d’El Greco; a les parets 
del Cau Ferrat ja hi pengen dos quadres del genial artista, 
admirat per Rusiñol. L’esperit modernista envaeix la vila per 
tots cantons, i seguint aquesta corrent renovadora que vol 
modernitzar Catalunya es crea una comissió de Dames, que 
vol renovar les figures principals de les festes de Sitges, uns 
personatges ja malmesos, que representen una parella de moros; 
el corrent modernista vol actualitzar, donar color i posar en 
valor Catalunya, i –seguint aquest corrent imperant a la societat 
de l’època– es planteja la construcció d’una nova parella de 
gegants, més moderna, ben acolorida i a la moda del moment, 
que representarien personatges medievals tan a la moda: ell, 
representaria Jaume I el conqueridor, el gran Rei català per 
excel·lència i ella, una elegant dama de la seva cort.

Es busquen els millors artistes per a la seva creació; el disseny de 
tan nobles personatges s’encarrega a Lluís Labarta, figurinista 
del Gran Teatre del Liceu, seguidor del moviment modernista, i 
s’encarregà la seva materialització al taller El Ingenio, a Barcelona 
(prestigiosos constructors d’imatgeria festiva recolzats per un 
grup de sitgetans disposats a donar el millor del seu art i el seu 
ofici).

La seva estrena –per Festa Major de 1897– provocà disparitat 
d’opinions, però va començar un llarg camí que ens els ha portat 
fins als nostres dies. Ara, ja com a grans peces del Patrimoni 
Sitgetà, estimades pel tothom, pesats i difícils de portar, però 
d’una innegable majestuositat, arriben al seu cent vint-i-cinquè 
aniversari.

125 ANYS 
DELS  

GEGANTS 
DE LA 
VILA 

David Carbonell
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Compte! Cent vint-i-cinc anys d’història, de bons moments, de 
celebrar medalles d’argent, a moments d’oblit, quasi de desaparició, 
que no va arribar perquè, no oblidem, darrere aquests personatges 
hi ha una colla, que també compleix 125 anys, la Colla de Geganters, 
qui ha donat vida, reparat, cuidat, i mimat els nostres gegants. Però, 
cal no adormir-se als llorers, cal ser-hi i cal ser una colla viva, 
dinàmica i amb ganes de fer coses. No s’hi val creure que ja hem 
arribat, no, cent vint-i-cinc anys, són molts, sí, i a nosaltres ens 
toca un trosset d’aquesta història, que sempre serà la nostra, i serà 
important, que ens ve donada i que hem de tenir present que hem 
de donar als qui venen darrere nostre, empenyent-nos, demanant 
pas per escriure la següent pàgina d’aquesta història que tots volem 
que sigui infinita. I per aconseguir aquest objectiu cal ser una colla 
forta, unida i a la qual la gent mira amb respecte; només així es 
garanteix un bon pas endavant que, al cap i a la fi, és l’objectiu de la 
colla: rebre i preparar la transmissió del que ens ha estat llegat.

I és en aquest procés en què afrontem un camí que ens porta a 
retornar aquestes figures més que centenàries, que han viscut 
canvis –uns discrets, també de complicats i altres importants– com 
la remodelació feta per Artur Carbonell el 1955, imatge que no es 
perdrà, ja que queda en els gegants nous, fets a imatge i semblança 
dels nostres veterans amics, per iniciar un treball que ens retorni 
els nostres gegants aquella imatge primigènia, de fotografies en 
blanc i negre, que gràcies a un grup de persones que han volgut 
ajudar-nos en aquesta tasca, feixuga de vegades, d’investigar, 
trobar, deduir, estudiar el moment, el color, la societat que 
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embolcalla el naixement d’aquestes figures i que ens ha portat a la 
conclusió que podreu contemplar i espero que gaudir amb escreix 
del treball realitzat. No dubteu que ha estat un camí difícil, ple de 
dubtes i amb sorpreses, com la mirada de vidre de la geganta, que 
ens porta a descobrir una mirada de cent  vint-i-cinc anys oculta 
durant molt de temps, que ens porta a admirar un treball fet amb 
amor i estima, però, sobretot amb respecte per una feina increïble, 
feta amb estima fa molts anys a El Ingenio a Barcelona i ara, en 
un llunyà taller de restauració de figures patrimonials, el Taller 
d’escultura Casserras, a Solsona, on tenen cura de gegants, dracs 
o àligues que poblen el ric patrimoni festiu català; sense oblidar 
les mans prodigioses del nostre restaurador professional, en Pep, 
que els va restaurar pel seu centenari i mantingut i reparat,  tant 
els vells com els jovenets aconseguint que lluïssin perfectes a 
cada sortida. Gràcies a tos ells avui podem gaudir dels, sens dubte, 
millors gegants de Catalunya passejant pels nostres carrers.

I, com heu pogut llegir, qui escriu no ha nomenat en cap moment 
als nostres Gegants pel seu nom, perquè no en tenen, els gegants 
de Sitges, vells i nous, són els Gegants de la Vila, no tenen nom, no 
han estat batejats mai, i, sobretot, no són els Gegants Cristians, no, 
no ho són, parlem amb propietat, són els Gegants de la Vila, de qui 
volem gaudir tres-cents anys més, com a mínim, i per aconseguir 
aquest objectiu, cal que Sitges comenci a pensar què vol per la seva 
Festa gran. Cal passar a l’acció i començar a donar forma a la Casa 
de la festa, el Casal, diguem-li com vulgueu, però diguem-ho d’un 
lloc digne per a la nostra Festa Major.
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2022  
ANY DEL  

CENTENARI
L’ANY  

DEL DRAC!
Josep Pérez, Pepe
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Ja arribat, per fi, el tan esperat any del Centenari. Els 100 anys 
d’història de la nostra estimada bèstia. La Fera que va idear 
l’artista Agustí Ferrer Pino i que juntament amb el fuster Salvador 
Forment va dotar al poble d’una de les peces més emblemàtiques 
i estimades del patrimoni sitgetà, així com una de les més 
valorades i reconegudes dins del bestiari i folklore català per 
tractar-se d’una bèstia única, sense precedent conegut. Una de les 
tantes curiositats que ens defineixen com a poble és que el mot 
Fera Foguera, amb què Ferrer Pino va batejar el Drac, és únic i 
exclusivament sitgetà, fet que encara fa engrandir més la imatge de 
la bèstia sortida del mar.

La Fera Foguera ha anat creixent i adaptant-se a cada moment, i 
d’igual manera que la vila de Sitges, ha passat per moments molt 
bons i altres no tan bons de la seva història, convertint-se en 
espectador privilegiat dels esdeveniments que s’anaven succeint. 
Des dels feliços anys vint, passant per una cruenta Guerra Civil, 
una fosca postguerra, el boom del turisme amb l’arribada d’un alè 
de llibertat, per acabar vivint una pandèmia mundial que ens ha 
obligat a replantejar la Festa i fins i tot a no sortir al carrer. Per 
sort, aquests anys ja els hem deixat enrere i enguany tornarem a 
gaudir d’una Festa Major com ens agrada i com tothom vol.

Com ja hem dit, l’ocasió ben bé s’ho mereix, i la celebració dels 
cent primers anys del Drac s’allargarà durant tot el 2022 i part del 
2023. Volem que sigui l’any del Drac. El primer acte del centenari 

© Arxiu Històric de Sitges.
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va tenir lloc per la diada de Sant Jordi amb la publicació del conte 
I en FERA es va convertir en el DRAC, destinat al públic més jove. 
També vam ser els encarregats de la confecció de la catifa i l’altar 
del Cap de la Vila per Corpus. Recentment, s’ha editat el llibre 
Drac. De l’aigua al foc. 100 anys de Fera Foguera, en què hem volgut 
narrar aquesta llarga trajectòria històrica amb un seguit d’articles 
i fotografies molt interessants. Fa tot just unes setmanes que s’ha 
inaugurat una esplèndida exposició amb el mateix nom, al retrobat 
Mercat Vell, que durarà fins passada Santa Tecla on, a més de 
trobar-hi el Drac, hi ha una sensacional zona infantil.

Us recomanem, a més, que no us perdeu l’acte Del 22 al 22. 100 
anys de Fera Foguera, que tindrà lloc la tarda del dia 20 d’agost 
als voltants de l’Ajuntament, perquè serà un dels moments més 
sorprenents i ha estat pensat per a tots els públics i edats. En 
aquest, us explicarem aquesta llarga vida de la Fera Foguera 
d’una manera que mai s’ha vist fins ara. I no podem oblidar la 
missa d’Ofici, un dels instants més sentits de la Festa Major, quan 
tornarem a veure el Drac entrant a la parròquia per fer l’Ofrena. 
Però això no és tot, i ben aviat anireu descobrint els actes i 
esdeveniments que encara estan per venir.

Aquesta serà una Festa Major plena d’emocions i retrobaments. 
Esperem que tothom participi de les activitats que estem 
preparant, però sobretot volem que sigui un reconeixement al 
Drac. Aquella Fera Foguera que va arribar per mar un dia de 1922.

Gaudiu molt de tots els moments especials i únics que es viuran. 
Estic segur que la Colla així ho farà, per nosaltres i per tots els 
companys que no hi són i que sempre formaran part de la família 
del Drac i estaran en el nostre record.

A per 100 anys més!

Foc a la bèstia!

© Marga Domingo.
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EN 
PATUFET, 

UN CABEÇUT  
DE REVISTA,  

FA CENT ANYS
Miquel Marzal i Ortiz

Fotografia del cabeçut d’en Patufet, feta l’any 
1932. Va ser publicada al programa de la Festa 
Major de 1981.
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Fa cent anys, en aquestes dates –de fet, com ara– la vila es trobava 
a les portes d’una nova Festa Major. La del 1922 va ser especial i 
ha passat a la història amb motiu de  l’estrena de dos elements del 
nostre seguici popular, el Drac i el cabeçut del Patufet. Ambdós 
celebren, doncs, enguany, el seu centenari. A més, el 2022 també 
commemorem els 125 anys dels Gegants vells, estrenats el 1897.

L’Eco de Sitges del 13 d’agost d’aquell any avançava les novetats 
principals de la festa:

“Está resuelta la salida de los balls de diables, de cercolets, de 
pastorets y de bastons, grandes y medianos, así como los Jigantes y 
los nuevos cabezudos que se han adquirido. También se estrenará 
el drac que se construye expresamente para esta villa. Todos estos 
grupos llevarán sus típicas músicas. Los conocidos pirotécnicos 
señores sucesores de Ramón Saura, tienen a su cargo los fuegos 
artificiales de la vigilia de San Bartolomé y los de la entrada de 
la procesión a la Iglesia, así como las salvas y las carretillas de 
los diablos. En la gran verbena darán a conocer una colección de 
fuegos acuáticos. Por su parte, en la Iglesia parroquial se celebrarán 
suntuosas funciones en honor de San Bartolomé, Patrón de Sitges. En 
las tardes de los días 25 y 26, el aviador señor Kauke, con su aparato, 
evolucionará sobre la Ribera. Se están organizando algunas fiestas 
sportivas, estando concretos dos grandes partidos de futbol, los días 
25 y 27, respectivamente entre el reserva del Europa de Barcelona 
y el victorioso primer equipo del C.D. Sitgetá, y este con el potente 
Atlètic de Sabadell. Los festejos que ha organizado la Directiva 
de El Retiro para solemnizar la fiesta principal de Sitges, este año 
son realmente extraordinarios. El día 20, el elemento casado de 
la distinguida Sociedad recreativa dará un suntuoso baile, cuyo 

Fotografia datada el 1922, en la qual es poden veure els quatre  
cabeçuts estrenats aquell any. 
Fotografia: L. Roisin. Arxiu Històric Municipal de Sitges. Fons Josep Matas.
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programa interpretará la notable orquesta de Els Amics de la 
Música de Villanueva, compuesta de 26 profesores dirijidos por 
el experto maestro D. Francisco Monserrat; los días 21 y 22, habrá 
veladas de cine y de concierto; el día 23, extraordinario festival 
nocturno, con atracciones, cine, baile y fuegos artificiales; el día 
24, conciertos al mediodía y a la tarde y, por la noche, gran baile 
público, por la acreditada Banda del Regimiento de Almansa; el día 
25, acontecimiento teatral por la gran compañía de ópera y opereta 
Luisa Vela y Sagi Barba; el día 26, lucido baile de sociedad; y el día 27 
grandes bailes, por la tarde y noche, a cargo de El Renaixement. La 
Junta del Prado Suburense tiene contratada la Banda del Regimiento 
de San Quintín para el día 24, una compañía de opereta para el 25 y el 
Esbart de folklore català para el 27. En el Pabellón de Mar se preparan 
grandes bailes y conciertos. El dueño del Café Oriente ha contratado 
la cobla-orquesta La Principal del Camp, de Valls, para dar conciertos 
en los cinco días de la Fiesta Mayor”.

D’aquella Festa Major de 1922 han quedat fixades a la memòria 
col·lectiva el bateig dels quatre cabeçuts de la vila, denominats 
llavors nans o nanos, i l’arribada del Drac, anomenat aleshores Fera 
foguera.

El bateig dels cabeçuts va ser la vigília de Sant Bartomeu a les sis 
de la tarda. Tres hores abans, la plaça de l’Ajuntament (llavors de la 
Constitució) ja era plena de gom a gom. Aquests cabeçuts reberen 
els noms de: Patufet, cavaller Bernat, Tecla i Bartomeu (els dos 
darrers representaven les figures d’un ancià i una anciana). En 
foren padrins els germans, aleshores infants, Isabel i Jaume Canals 
i de Casacuberta, fills grans de Josefina de Casacuberta i Porta 
i d’Antoni Canals i Porta. Per a fer l’esdeveniment més especial, 
aquest es va celebrar a l’entrada de la Casa de la Vila. S’obriren els 
reixats laterals de l’edifici. A la part superior de l’escalinata s’hi 
disposaren uns seients d’honor per a les autoritats: alcalde, ecònom, 
padrins i familiars. L’acte començà amb l’entrada dels dos padrins 
i un parlament per part del padrí. Després d’unes paraules de 
l’alcalde de la vila (aleshores Josep Planas i Robert), els infants que 
participaren en el bateig dels quatre cabeçuts foren obsequiats amb 
bosses de confits, lligades amb una llaçada catalana. A més, hi hagué 
una pluja d’ametlles a dins i fora de la Casa de la Vila. L’acte fou 
amenitzat pels músics del mestre Manuel Torrents i Girona.

La reproducció de dos dels kilikis de Pamplona, Napoleón i 
Patata, van acompanyar els cabeçuts nous. El grup de cabeçuts 
pamplonesos està format, des del segle XIX, per sis peces que 
comparteixen els fets de dur un tricorni per barret i de portar 
una vara d’espuma amb la qual colpegen el públic. Cadascun té 
el seu propi nom: Coletas, Barbas, Patata, Napoleón, Caravinagre 
i Berrugón. Hi ha un setè kikili, Ribero, incorporat molts anys 
després, el 1977. Les reproduccions abans esmentades van ser 
construïdes per Benet Escaler al taller El Ingenio, de Barcelona. 
Diversos municipis catalans les llogaven o compraven per a 
amenitzar actes de les respectives festes majors.

L’any 1922, el cabeçut del Patufet no necessitava presentació. Com 
va dir el padrí Jaume Canals en el seu discurs: “Sols manca que els 
hi donguem un nom. An aquest més petit no cal que n’hi donguem, 
perquè tots sabeu prou com se diu. És en Patufet”.

A Catalunya, la rondalla d’en Patufet és una de les més conegudes 
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i es recorda especialment la tonada que cantava mentre anava pel 
carrer perquè no el trepitgessin i quan anà a parar a “la panxa del 
bou, on no neva ni plou; quan el bou farà un pet, sortirà en Patufet”. 
A part de la rondalla, el personatge d’en Patufet fou conegut, també 
per donar nom a la primera revista infantil en català En Patufet. 
La fundà Aureli Capmany el 1904 i fou promoguda pel Foment 
Autonomista Català. En Patufet arribà a totes les classes socials i 
era llegida per petits i grans. Es va deixar de publicar el 1938, essent 
represa, però, entre 1968 i 1973.

De l’any 1922 ençà, el cabeçut del Patufet ha participat en aquells 
actes en els quals, una part o tot el seguici popular ha estat present. 
Actualment, és el veterà de la colla de cabeçuts. Després de cent 
anys d’activitat festiva mereix un reconeixement i atencions 
especials. No hem d’oblidar que té la mateixa edat que la Fera 
foguera. En Patufet és, doncs, un dels elements més importants del 
nostre seguici popular.

Dibuix d’Agustí Albors i Soler, publicat al programa de  
la Festa Major de 1974. El cabeçut del mig és en Patufet.



SANT BARTOMEU / FESTA MAJOR DE SITGES / 202236

Sara: Per molts anys, no? A tu i a tots els cinters i cinteres!
Roger: Sí, moltes gràcies i igualment. Oficialment, el ball no bufa 
les espelmes fins al 22 de setembre, però ja es pot dir que està 
d’aniversari!
Sara: Últimament, s’ha notat que ha arribat a la crisi dels 40, però 
té pinta que sortirà més enfortit que mai.
Roger: Ja ho pots ben dir... De totes maneres, sempre s’ha 
caracteritzat per ser un ball trencador, que ha hagut d’afrontar 
diversos obstacles per poder sortir al carrer.
Sara: És cert, durant aquests quaranta anys ha hagut de lluitar a 
contracorrent per a fer-se un lloc rellevant dins la festa sitgetana i, 
actualment, crec que ho ha assolit amb prou èxit.
Roger: I tant, es pot sentir orgullós de tot el que ha aconseguit.  
Sara: De fet, si fem una mirada enrere, es pot observar que el ball 
ha anat evolucionant amb el pas dels anys... Que 40 anys donen per 
a molt, i amb ganes i empenta sempre es pot innovar per adaptar-
se als canvis del context social i cultural.
Roger: Totalment d’acord. Tot i que forma part de la tradició, 
el ball no s’ha quedat mai estancat, perquè sempre ha estat en 
moviment per generar una identitat única d’acord amb el poble 
de Sitges, ja que no és original d’aquí, sinó que és adaptat de les 
Preses, un poble de la comarca de la Garrotxa.
Sara: És veritat, però és tan diferent en l’actualitat! A Sitges ha 
aconseguit tenir una marca pròpia. Al principi, per exemple, es 
considerava que el ball era només per a noies i que el noi havia de 
fer exclusivament d’estaquirot. Però saps que alguns anys després 

EP, 
SITGES! 
EL BALL 

DE  
CINTES 

EN FA 40!
Roger Blanco Martínez  
i Sara Cidad Márquez
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es va aconseguir que el ball fos mixt i que tant nois com noies 
poguessin ballar amb la cinta?
Roger: I tant que ho sé! Si just es va aconseguir l’any que vaig 
començar a ballar, no veus que aquest any en fa 20 que formo part 
del ball?
Sara: Vint? Mare meva, mitja vida del ball acompanyant-lo, quin 
gust i quin privilegi. Moltes felicitats per la part que et toca!
Roger: Gràcies. Realment sí. Però tu no et quedes curta, eh, que 
en portes dotze amb el ball adult, tot i que vas començar amb 
l’infantil amb cinc anys, i no has parat mai.
Sara: Tens raó, quants anys són en total? 22? I sembla mentida 
perquè el sentiment que genera continua sent igual que el primer 
dia. Sí que tenim arrelada la festa, eh!
Roger: Massa i tot, però les emocions són difícils de controlar, i allò 
que sents és especial. S’ha de viure en primera persona, no es pot 
explicar.
Sara: Ho comparteixo, Roger.
Roger: Com dèiem, la figura del noi va canviar i, a poc a poc, el ball 
va anar incorporant més membres masculins. És cert que mai hi ha 
hagut cap noia que hagi ballat al mig si no ha estat per a una ocasió 
excepcional. No sé si això també hauria de canviar, perquè tothom 
pogués participar en la posició que se sentís més lliure, sense cap 
limitació.
Sara: Home, doncs estaria molt bé, la veritat. Podria ser un bon pas 
següent.
Roger: A part d’això, durant aquests 40 anys s’han ampliat el 
nombre de balls, havent-hi un total de set diferents, i s’han adaptat 
i creat coreografies exclusives pel Ball de Cintes de Sitges, tot 
fomentant, com s’ha dit abans, una identitat individual.
Sara: D’aquesta manera, a part del Ball de Cintes, com a tal, 
existeix el 2/15.
Roger: El Vermut.
Sara: La Bolangera.
Roger: La Bolangera amb Cintes.
Sara: La Marxa Mora.
Roger: I l’Encintant, la nova incorporació que, a més, disposa d’una 
melodia creada exclusivament pel ball.
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Sara: Si això no és haver aconseguit una singularitat pròpia, no sé 
pas ja com es podria fer!
Roger: Està clar. I els canvis de vestuari que s’han realitzat fins a 
arribar a l’última actualització d’aquest any?
Sara: Cert. Aquest any s’estrena vestuari nou amb alguna novetat.
Roger: I la quantitat de gent que ha pogut passar pel ball i 
participar-hi?
Sara: Déu n’hi do. Jo crec que més de 100 persones diferents, 
segur... I tela amb les que són.
Roger: Fins i tot en poden ser més, eh! Que no has comptat el ball 
infantil!
Sara: Ostres, sí. Unes 200? Més?
Roger: Podria ser. Un munt de persones que han pogut gaudir dels 
40 anys del ball fent-lo participar, créixer i gaudir.
Sara: Quantes experiències al llarg dels anys: balls, assajos, 
sortides, viatges, sopars, dinars, esmorzars, reunions, sorpreses... 
amb mil anècdotes per explicar.
Roger: Si li preguntéssim al ball, no sé quina experiència triaria 
per compartir, però jo em quedo amb la Sortida de les dues, ja que 
em posa la pell de gallina escoltar les primeres tonades del Ball de 
Cintes i veure als 25 components de la colla ballant a la vegada.
Sara: Bon moment aquest. Jo em quedo amb l’últim dinar de Festa 
Major, abans de la pandèmia, l’any 2019. Uns balls, uns riures, 
unes fotos, uns vídeos fent el ximple, que valen molt a pena. O a 
nivell ja més personal, quan vaig llegir l’escrit de l’Ofrena del 35è 
aniversari a l’església per Santa Tecla, quins nervis però quin 
honor.
Roger: I ho vas fer genial; pell de gallina. Un bon moment per a 
recordar.
Sara: T’ho agraeixo. I, escolta, mullem-nos una miqueta. Què 
suposa el Ball de Cintes per a tu?
Roger: Com t’agraden les preguntetes, eh! Doncs el ball em 
transmet emocions, com l’alegria, em dona energia, joventut, 
records, em fa connectar amb Sitges i amb les tradicions, i amb el 
nostre patró, Sant Bartomeu, i la nostra patrona, Santa Tecla; em 
diverteix i, alhora, em cansa, perquè tela! És un dels més exhausts 
de la festa. Després de 36 hores acabes baldat.
Sara: Totalment d’acord, els dies següents quasi no pots ni caminar, 
els peus i les cames no existeixen... Jo afegiria que és un ball que 
requereix esforç i compromís, a més de molta compenetració. Per 
això és especial, ja que fomenta la cohesió entre la colla. Tots hem 
de confiar els uns en els altres.
Roger: Jo afegiria que genera satisfacció, sobretot quan tot surt bé.
Sara: Exacte. A més del que agrada quan veus que la gent de Sitges 
balla i s’anima quan veu passar al ball, mostrant un major afecte 
que fa uns anys.
Roger: Totalment. I el que ha costat aconseguir l’estima del poble. 
Uf! Quants moments viscuts, no? En general, recordant i recordant, 
és tant el que hem experimentat i compartit... indescriptible.
Sara: Estic cent per cent d’acord. Però que gratificant és veure 
que el ball segueix i les persones s’impliquen. Això és autèntica 
tradició, estima i dedicació pel poble, independentment dels 
valors, les creences, les opinions i les preferències individuals, 
persones diferents unides per a compartir és el millor que hi ha.
Roger: Que sentimental t’has posat, no? Anem a fer festa i a 
celebrar! Que els 40 anys són un cop a la vida!
Sara: Som-hi! Gràcies a totes les persones que continuen donant 
veu al Ball de Cintes de Sitges. Continuem endavant!
Roger: Visca el Ball de Cintes!
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H O R A R I S  I  L L O C S  A  L E S  PÀ G I N E S  S E G Ü E N T S

CONCERTS DE
FESTA MAJOR

AGOST 2022

D I V E N D R E S  1 9

ELS AMICS DE MANEL
BUHOS

DJ BULMA BEAT
D I S S A B T E  2 0

PORTO BELLO
DALTON BAND

PHILANTROPIC 
D I U M E N G E  2 1

MESTRE D’AIXA
ORQUESTRA METROPOL

D I L L U N S  2 2

NORTHERN CELLOS
D I M A R T S  2 3

TAPEO SOUND SYSTEM
ORQUESTA MARIBEL

D I M E C R E S  2 4

HOTEL COCHAMBRE
DISCO COCHAMBRE



CONCERTS DE
FESTA MAJOR

AGOST 2022

ELS AMICS DE MANEL
Són la fórmula que Catalunya necessita, perquè tenen 
l’actitud i les eines necessàries per fer-ho. “Per ser feliç no cal 
permís” és el seu single de sortida, on barregen reggaeton, 
pop i rock amb autotune. 

BUHOS
Es coronen com un dels grans noms del moment en l’àmbit 
nacional i l’estatal, destacant per la seva versatilitat sobre els 
escenaris. Aquest 2022 Buhos estrena avançaments en 
forma de single i una !amant nova gira que és el compte 
enrere del seu esperadíssim pròxim disc.

DJ BULMA BEAT
Sense encasellar-se en cap estil musical aposta pels sons 
més eclèctics, des de l'URBAN, amb tots els seus gèneres i 
fusions "ns a l'HOUSE, POP, DANCE, EDM o ROCK, sense 
oblidar-nos dels grans clàssics (Especialment els 80 i 90) i 
sempre tenint molt en compte les tendències de cada 
moment.

PORTO BELLO
Com a show musical i visual, es pretén crear l’atmosfera 
PortoBello, un port abstracte i inexistent que tots tenim 
situat a la nostra imaginació, on sonen melodies de quasi bé 
tot el món, tot barrejant-les amb la música que ens fa moure 
aquí com l’ska, el reagge, la rumba, el rock, o el punk. Un 
port que s’il·lumina i s’omple de gent cada nit per a 
qualsevol que vulgui passar una estona, més que molt bona. 

DALTON BAND
Els Dalton Bang van néixer arran d'una colla d'amics amb 
un únic objectiu: assaltar tots els pobles i ciutats de 
Catalunya per deixar la seva gent exhausta de festa. 
Aquesta colla de músics en cerca i captura us captivaran 
el cor a base de bona música, des dels hits dels anys 70, 
passant per la patxanga i els temes més actuals de l'escena 
cultural del país.

PHILANTROPIC 
Són un duet creat per dos germans músics, compositors i 
Dj’s. És un grup consolidat, conegut en l’àmbit nacional i de 
tendència a la Comunitat Valenciana, d’on procedeixen.

D I V E N D R E S  1 9  |  2 2 H
P L A N A  D E  S A N TA  B À R B A R A

D I S S A B T E  2 0  |  2 2 H
P L A N A  D E  S A N TA  B À R B A R A



MESTRE D’AIXA
El seu estil particular combina l’havanera i els ritmes 
mariners amb la cançó tradicional i popular, i a la vegada 
intenta donar un nou caire a través de peces de composició 
pròpia i adaptacions en català d’algunes obres molt 
conegudes dins el món de la música. 

D I U M E N G E  2 1
ERMITA DE SANT SEBASTIÀ |  19H

ORQUESTRA METROPOL
És una de les orquestres amb més rauxa del país, amb uns 
repertoris de concert i de ball espectaculars! Innovadora, 
i amb una proposta de temes moderns i clàssics que ningú 
es vol perdre!

L A  F R G ATA  |  2 2 H

HOTEL COCHAMBRE
DISCO COCHAMBRE
És la formació que ha revolucionat el panorama de la festa i 
dels grups de versions. El seu èxit es basa en el talent 
natural, la posada en escena i la seva forma única d'interpre-
tar les cançons en un espectacle en què barregen elegància 
i picardia. Un fenomen inimitable i imbatible, que dirigeix 
amb un mestratge sense precedents el carismàtic director 
de l'Hotel, Benito Inglada. Hotel Cochambre és sense dubte 
el número 1 dels grups de versions, el més vist i seguit per 
un públic !del, de totes les edats, que omple els concerts 
d’allà on van.

D I M E C R E S  2 4  |  2 4 H
P L A N A  D E  S A N TA  B À R B A R A

NORTHERN CELLOS
Northern Cellos és, probablement, l’únic quartet de 
Violoncels elèctrics del país i un dels pocs d'Europa. 
Escortats per un bateria, interpreten medleys (o popurris) 
de Rock, Pop, Dance i Metal. Meravelles per als cinc sentits. 

D I L L U N S  2 2  |  2 2 . 3 0 H
PINTOR MARIÀ CARBONELLOPIS

TAPEO SOUND SYSTEM
Una de pop! Una de rock! Una de rumba! Una de disco! Una 
de reggae! Una de samba! Una de punk! Una de ska! Una de 
heavy! Una d'electrònica!... Tapeo per a tothom i aquest cop 
ho prendrem a la taula!

ORQUESTA MARIBEL
Un grup de músics crea una banda per fer un únic bolo. Hi 
ha una festa al poble i no hi ha pressupost. Els hi faltava un 
cantant i !txen el carnisser del poble, i així, sense cap 
pretensió, neix la MARIBEL. Ara, amb 7 músics i un carnisser, 
ofereixen un espectacle de 2 hores que no deixa ningú 
indiferent. 

D I M A R T S  2 3  |  2 4 H
P L A N A  D E  S A N TA  B À R B A R A
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Consulta les bases del concurs a la web de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges:
www.agrupasitges.cat

Hashtag del concurs
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del 19 al 28 d'agost de 2022

CONCURS
FOTOGRÀFIC DE
FESTA MAJOR
A INSTAGRAM

ORGANITZA HI COL·LABOREN

XȁƊɐǐɐȲƊƧǞȍ�ƮƵ�ǶٚƵɮȯȌȺǞƧǞȍب dissabte 17 de setembre, a les 12h
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DISSABTE  
6 D’AGOST
XI TORNEIG DE 
FUTBOL SALA DE 
COLLES DE FESTA 
MAJOR
16 H | ESCOLA ESTEVE 
BARRACHINA

Organitza: LA SACA – Sitgetana 
de Cultura i Animació.

DIMECRES  
17 D’AGOST
CONCERT FESTA  
DE FESTA MAJOR 
AMB RETRIO 
21 H | RACÓ DE LA CALMA
Òscar Ferret, piano
Josep “Pinyu” Martí, bateria
Joan Pinós, contrabaix
Una visió molt particular de 
les composicions musicals 
que formen part de la cultura 
popular de Sitges, com els balls 
de Festa Major i les obres de 
compositors com ara Enric 
Morera, Gabriel Pallarès 
o Manel Torrens. Tot amb 
diferents ritmes que van des del 
jazz i el swing fins a la música 
tradicional.
Preu: 12 !
Organitza: Museus de Sitges.

DIJOUS  
18 D’AGOST
TALLER DE TIMBAL 
DE GRALLA
APRÈN A TOCAR  
LA MÚSICA DE  
LA FESTA MAJOR 
18 H |  PALAU DE MARICEL
TALLER FAMILIAR
Inseparable company de la 
gralla a les festes majors, el 
timbal de gralla repica al ritme 
de les cançons populars de cada 
poble de Catalunya. En aquest 
taller aprendràs a agafar bé 
les baquetes i a picar al ritme 
de cançons que de ben segur ja 
coneixeu tots. Serem capaços de 
fer un bon redoblament? 
Si tens un timbal, porta’l!
Preu: 4 !
Organitza: Museus de Sitges.

125è ANIVERARI DELS 
GEGANTS VELLS DE LA 
VILA DE SITGES (1897-
2022)
RETORN ALS ORÍGENS: 
RECUPERACIÓ DE LA 
IMATGE PRIMIGÈNIA  
DE LA PARELLA
19.30 H |  PLAÇA DE 
L’AJUNTAMENT

Estrenats a la Festa Major de 
1897, els Gegants Vells de la 
vila de Sitges retornen aquest 
2022 als seus inicis. Fruit d’una 
exhaustiva i rigorosa tasca de 
recerca i anàlisi de més de tres 
anys, els Gegants de la Vila 
han passat per les mans del 
Taller d’Escultura Casserras 
de Solsona i recuperen la seva 
aparença inicial tal com foren 
ideats pel seu dissenyador, el 
figurista de renom nacional 
Lluís Labarta. 

ACTES PREVIS 
DE FESTA MAJOR



PROGRAMA 
OFICIAL

D’ACTES DE
SANT

BARTOMEU
19 - 28 /AGOST

DECLARADA 
FESTA PATRIMONIAL 

D’INTERÈS NACIONAL



DIVENDRES  
19 D’AGOST

10è CONCURS 
FOTOGRÀFIC  
DE FESTA MAJOR  
A INSTAGRAM
A PARTIR DEL 19/08  
FINS AL 28/08

El Concurs fotogràfic de 
Festa Major a Instagram, de 
l’Agrupació, arriba a la seva 
desena edició! Per participar-
hi pots penjar una imatge al 
teu compte d’Instagram amb 
el hashtag: #fmsitgesabps. Les 
bases legals estaran penjades a 
la pàgina web de l’entitat.
Organitza: Agrupació de Balls 
Populars de Sitges.

LECTURA DEL  
PREGÓ SATÍRIC
18.45 H | DAVANT DEL PALAU DEL 
REI MORO (C/ D’EN BOSCH, 10-12) 

Una persona compromesa amb 
la cultura de la vila en tots els 
seus vessants serà la Pregonera 
satírica 2022. En acabar es 
presentarà la Pubilla i l’Hereu 
de l’ABPS 2022.
Organitza: Agrupació de Balls 
Populars de Sitges.

PREGÓ  
DE FESTA MAJOR
20 H | PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
A càrrec de Jordi Martí Camps, 
amb interpretació simultània 
en llengua catalana de signes. 
En cas de pluja o de mal temps 
s’anunciarà la nova ubicació a 
les xarxes socials oficials.

CONCERTS  
DE FESTA MAJOR
A PARTIR DE LES 22 H 
PLANA DE SANTA BÀRBARA

Els Amics de Manel, Buhos i DJ 
Bulma Beat.
Organitza: Comissió Municipal 
de Sant Bartomeu i Santa Tecla.

DISSABTE  
20 D’AGOST

DEL 22 AL 22.  
100 ANYS DE LA 
FERA FOGUERA
A LA TARDA
Als voltants de la plaça de 
l’Ajuntament i pensat per tots 
els públics i edats.
Un recorregut per la llarga 
vida de la nostra Fera Foguera 
explicada d’una manera mai 
vista fins ara.

EXPOSICIÓ DE  
LA BANDERA  
DE SANT BARTOMEU
EN HORARI DE LES 
CELEBRACIONS LITÚRGIQUES  
DE LA PARRÒQUIA

CONCERTS  
DE FESTA MAJOR
A PARTIR DE LES 22 H 
PLANA DE SANTA BÀRBARA

Portobello, Dalton Band  
i Philantropic.
Organitza: Comissió Municipal 
de Sant Bartomeu i Santa Tecla.



DIUMENGE  
21 D’AGOST

VERMUT DE FESTA 
MAJOR
12.45 H | A L’HORT DE CAN FALÇ
Amb el grup La Fera
Organitza: Ateneu Popular.

PATUFESTA
18 H | PALAU DEL REI MORO
El cabeçut del Patufet celebra 
el seu centenari i per això hi 
haurà una festa d’aniversari 
per poder celebrar-ho amb la 
millor companyia possible: els 
petits i les petites de la vila. 
Quedeu tots convidats!
Organitza: Agrupació de Balls 
Populars de Sitges.

CONCERTS DE 
FESTA MAJOR
19 H | DAVANT DE L’ERMITA  
DE SANT SEBASTIÀ

Havaneres a càrrec del grup 
MESTRE D’AIXA, se servirà el 
tradicional rom cremat.
Organitza: Comissió Municipal 
de Sant Bartomeu i Santa Tecla.

EXPOSICIÓ DE  
LA BANDERA DE 
SANT BARTOMEU
EN HORARI DE LES 
CELEBRACIONS LITÚRGIQUES  
DE LA PARRÒQUIA

TRASLLAT DE  
LA IMATGE DE  
SANT BARTOMEU
21 H | PARRÒQUIA DE SANT 
BARTOMEU I SANTA TECLA

La Comissió Municipal de Sant 
Bartomeu i Santa Tecla, en 
representació de les autoritats 
municipals, recollirà la imatge 
del Sant Patró de mà de Mn. 
Josep Pausas, rector de la 
parròquia. Tot seguit, amb 
l’acompanyament de la banda 
Inxa Brass Band, es traslladarà 
al Casal d’Avis Municipal (c/ 
Pau Casals, 23), lloc designat 
pel pendonista, Toni Muñoz 
Suárez. Un cop arribi a l’entitat, 
PREGÀRIA D’INAUGURACIÓ 
DE L’EXPOSICIÓ DE LA 
IMATGE DE SANT BARTOMEU
Recorregut: Baluard, 
Ajuntament, Major, Cap de la 
Vila, Sant Francesc, Passeig 
Vilafranca, Avinguda de les 
Flors, Pau Casals, 17.

CINEMA A  
LA FRESCA
22 H | HORT DE CAN FALÇ 
Projecció de Dirty Dancing 
Sing along amb animació a 
càrrec del Carrusel del Casino 
Prado Suburense. Vine a cantar, 
ballar i gaudir amb aquest gran 
clàssic!
Preu: 5!
Entrades al web:  
cineclubsitges.com i a la taquilla 
del Cinema Prado de Sitges.
Organitza: Cineclub Sitges.

CONCERTS DE 
FESTA MAJOR
22 H | FRAGATA
Concert i ball a càrrec de 
l’orquestra METROPOL.
Organitza: Comissió Municipal 
de Sant Bartomeu i Santa Tecla.



DILLUNS 
22 D’AGOST

EXPOSICIÓ DE  
LA IMATGE DE SANT 
BARTOMEU
MATÍ DE LES 10 A LES 14 H 
TARDA DE LES 17 FINS A LES 21 H 
PAU CASALS, 17 (CASAL D’AVIS)

INAUGURACIÓ DELS 
JARDINS DEL DRAC 
DE SITGES
L’HORA S’ANUNCIARÀ  
PER LES XARXES SOCIALS

Acte inaugural dels Jardins del 
Drac de Sitges, amb motiu del 
Centenari de la Fera Foguera, 
en l’espai enjardinat que hi ha 
entre el Passeig de Vilafranca 
i el carrer de Jacint Picas i 
Carbó.

VESTIM ELS 
GEGANTS MOROS
17 H | PALAU DEL REI MORO
Vestim els Gegants Moros.
Organitza: Agrupació de Balls 
Populars de Sitges.

ASSAIG POPULAR 
DE FESTA MAJOR
20 H | PALAU DEL REI MORO
Assaig especial de Festa Major. 
En acabar se servirà coca  
i moscatell.
Organitza: Colla Jove de 
Castellers de Sitges.

LLIURAMENT  
DE LA BANDERA
21.30 H | PARRÒQUIA DE SANT 
BARTOMEU I SANTA TECLA

Amb recital de poemes 
al·legòrics a la Bandera del Sant 
Patró i amb el cant dels Goigs de 
Sant Bartomeu, a càrrec del Cor 
dels Amics de l’Orgue. Enguany, 
el Poema a la Bandera titulat “A 
la Bandera més bonica”, és obra 
de Pere-Juventí Balcells i Recha 
i il·lustrat per ell mateix.

CERCAVILA  
DE TRASLLAT 
DE LA BANDERA
Acompanyats de la banda Inxa 
Brass Band, cercavila fins al 
domicili del president de la 
Comissió Municipal de Sant 
Bartomeu i Santa Tecla, Agustí 
Marcet Garcia, al carrer Pintor 
Marià Carbonellopis, 10.
Recorregut: Parròquia, plaça 
de l’Ajuntament, Davallada, 
Sant Sebastià, Ànimes, sota el 
pont de la via, Avinguda de les 
Flors, Carretera de les Costes, 
plaça Hospital (Creu Roja), 
Carbonell Vidal i Barraquer, 
Josep Tarradellas, escales fins 
a Pintor Marià Carbonellopis, 
Pintor Marià Carbonellopis, 10.

SINDRIADA 
POPULAR 
Un cop arribi la Bandera davant 
la casa del president, tindrà 
lloc un concert molt especial 
a càrrec del grup Northern 
Cellos.
Organitza: Comissió Municipal 
de Sant Bartomeu i Santa Tecla
amb la col·laboració del Mercat 
Municipal de Sitges.



DIMARTS 
23 D’AGOST

EXPOSICIÓ DE LA 
IMATGE DE SANT 
BARTOMEU
MATÍ DE LES 10 H FINS A L’HORA  
DE LA PROCESSÓ CÍVICA  
PAU CASALS, 17 (CASAL D’AVIS)

ENTRADA  
DE GRALLERS
12 H 
Diverses formacions oferiran 
les seves peces en homenatge 
als fundadors de la Festa Major. 
Hi participen l’Escola de 
Grallers de Sitges, Marcets, La 
Sitja, Colla Maricel, a més de les 
colles de sacaires Joan Olarte, 
Filibusters i Miquel Acunya.
Recorregut:  Sant Francesc, 
Cap de la Vila, Major i plaça de 
l’Ajuntament.

ENCESA DELS 
21 MORTERETS 
I REPICADA DE 
CAMPANES
14 H
A càrrec del Ball de Cintes de 
l’Agrupació de Balls Populars 
de Sitges, en commemoració del 
seu 40è Aniversari.

SORTIDA DELS 
ENTREMESOS I DELS 
BALLS POPULARS
14 H
Des de la plaça de l’Ajuntament, 
baixant pel carrer Major fins a 
arribar al Cap de la Vila amb els 
Gegants, Cabeçuts, Drac, Àliga, 
Diables, Bastons, Cercolets, 
Panderetes, Pastorets, 
Cintes, Gitanes i Moixiganga, 
acompanyats de l’Agrupació 
musical Suburband del Retiro. 
Un cop arribi al Cap de la Vila, 
es representarà el ball complet 
de la Moixiganga.

SARDANES
14 H | CAP DE LA VILA
La Cobla Sitgetana interpretarà 
les peces La processó de Sant 
Bartomeu, d’Antoni Català i 
Vidal, i La Festa Major, d’Enric 
Morera i Viura.

ACTUACIÓ DE 
LLUÏMENT I 
REPRESENTACIÓ 
DELS BALLS 
PARLATS
14.30 H | A L’HORT DE CAN FALÇ
En honor a les autoritats i 
a la població, actuació de 
lluïment. Actuaran totes les 
colles i es representaran els 
balls parlats: Ball de Diables, 
Ball de Cercolets, Ball de 
Pastorets i Balls de Gitanes. 
Simultàniament, algunes colles 
visitaran l’Hospital de Sant 
Joan Baptista.



ACTUACIÓ 
CASTELLERA  
DE VIGÍLIA
18 H | CAP DE LA VILA
Actuació de la Vigília de la 
Festa Major amb la Colla Jove 
de Castellers de Sitges.

PROCESSÓ CÍVICA
19 H 
Des del domicili del president 
de la Comissió Municipal de 
Sant Bartomeu i Santa Tecla, 
Agustí Marcet Garcia (Pintor 
Marià Carbonellopis, 10).
Els balls populars, entremesos, 
músics i autoritats, amb 
l’Agrupació Musical Suburband  
recolliran el tabernacle de Sant 
Bartomeu, a l’indret designat 
per Toni Muñoz Suárez, 
pendonista de Sant Bartomeu 
2022, i l’acompanyaran fins a 
l’església Parroquial.
Recorregut: Pintor Marià 
Carbonellopis, Torrent de la 
Pastera, Camí de la Fita, Sol, 
Avinguda de les Flors, Escoles 
Pies, Avinguda Camí Capellans, 
Pau Casals, Avinguda de les 
Flors, Passeig Vilafranca, Sant 
Francesc, Cap de la Vila, Major, 
plaça de l’Ajuntament, Baluard.
A les portes del temple 
parroquial els balls rebran 

la imatge de Sant Bartomeu, 
la qual acompanyada de 
les autoritats, pendonista i 
cordonistes, serà col·locada 
al presbiteri per a presidir els 
actes litúrgics de la diada.

CASTELL DE FOC
23 H | PUNTA, FRAGATA I 
ESPIGONS

Apoteòsic Castell de Foc a 
càrrec de Pirotècnia Igual.

CASTELL DE FOC  
EN CALMA
23 H | PASSEIG DE LA RIBERA 
DAVANT EL RESTAURANT PIC-
NIC, TOCANT A MAR

Durant l’espectacle pirotècnic, 
s’habilitarà una zona de 
cadires, on els assistents 
gaudiran d’una copa de cava 
Maria Casanovas Brut de Brut.
L’aforament és limitat. Es 
recomana reservar el tiquet de 
forma anticipada a la paradeta 
de la Comissió o bé al Quiosc 
de l’Alba. Les persones amb 
mobilitat reduïda també han 
de formalitzar la reserva 
anticipada als punts indicats. 
Aportació de 5!.
Hi col·laboren: Perbacco i cava 
Maria Casanovas.

BAIXADA DELS 
BALLS POPULARS
Un cop acabi el Castell de Foc 
i per les escales de la Punta, 
desfilada –amb excepcionalitat 
de la bona inclosa– fins al 
Monument del Greco i tornada 
fins al carrer Nou.  

REVETLLA 
SARDANISTA
A PARTIR DE LA MITJANIT
Revetlla Sardanista amb la 
Cobla Sitgetana.

CONCERTS  
DE LA VIGÍLIA
A PARTIR DE LES 00 H 
PLANA DE SANTA BÀRBARA

Tapeo Sound System i 
l’Orquestra Maribel.
Organitza: Comissió Municipal 
de Sant Bartomeu i Santa Tecla.



DIMECRES  
24 D’AGOST
DIADA DE SANT 
BARTOMEU 
APÒSTOL 
PATRÓ DE 
SITGES

ALEGRE I FESTIVA 
MATINAL
6 H 
Des del Baluard Miquel Utrillo i 
Morlius en despuntar el dia, els 
balls, entremesos i músics, amb 
la formació musical Buskant 
el to Brass Brand, tornaran a 
desfilar pels carrers de la vila. 
Tothom qui ho desitgi es pot 
afegir al ball de faixes. Només 
cal anar vestit de blanc, amb 
espardenyes de vetes i dur 
una faixa. Seguint la tradició, 
responsables municipals, la 
Comissió i persones convidades 
per aquesta, i vinculades a 
la festa, obsequiaran amb 
oloroses flors.
Recorregut: Baluard, Fonollar, 
Baluard Vidal i Quadras, Port 
de n’Alegre, Rafael Llopart, Sant 
Damià, Sant Sebastià, Jesús, 
Sant Bartomeu, Sant Gaudenci, 
Sant Josep, Espalter, plaça del 
Pou Vedre, Parellades, Cap de la 
Vila, Major i Ajuntament.

SOLEMNE OFICI 
CONCELEBRAT EN 
HONOR AL QUI DE 
SITGES ÉS PATRÓ
10.30 H | PARRÒQUIA DE SANT 
BARTOMEU I SANTA TECLA

Presidirà la celebració Mn. 
Josep Pausas, rector de la 
parròquia. Enguany, a l’ofertori, 
la colla de Drac de Sitges, amb 
motiu del seu Centenari, farà 
l’Ofrena en nom de tot el poble, 
al nostre Sant Patró.
En acabar la celebració, cant 
dels Goigs al Sant.

SORTIDA D’OFICI
DESPRÉS DE L’OFICI DES DEL 
BALUARD A LA PLAÇA DE 
L’AJUNTAMENT

Desfilada musical de la 
Banda que acompanyarà les 
autoritats fins a l’Ajuntament. 
Seguidament actuaran 
alhora tots els balls i els 
seus respectius músics, que 
juntament amb la Cobla 
Maricel i l’Agrupació Musical 
Suburband del Retiro 
dibuixaran un dels moments 
més màgics de la Festa Major.
Després de l’actuació dels 
balls i entremesos, la Banda 
interpretarà Els Segadors, 
l’himne nacional de Catalunya.

ACTUACIÓ  
CASTELLERA
En acabar la Sortida d’Ofici a la 
plaça de l’Ajuntament, actuació 
castellera a càrrec de la Colla 
Jove de Castellers de Sitges.
Finalitzada l’exhibició, al 
Palau del Rei Moro, acte de 
presentació de la Pubilla i 
l’Hereu de la Colla Jove de 
Castellers de Sitges 2022.

CONCERT VERMUT 
DE FESTA MAJOR
13 H (DESPRÉS DE LA SORTIDA 
D’OFICI)

SOCIETAT RECREATIVA EL 
RETIRO: Vermut amb la Cobla 
Maricel.
CASINO PRADO SUBURENSE: 
Vermut amb la Banda Inxa Brass 
Band de Vilanova i la Geltrú.



PROCESSÓ EN 
HONOR A SANT 
BARTOMEU
19.30 H
Des del Baluard, pas del 
Tabernacle de Sant Bartomeu 
pels carrers i places de la 
vila, acompanyat de tots els 
sitgetans i sitgetanes que ho 
desitgin, presidint aquest acte 
processional el senyor Rector 
de la Parròquia Mn. Josep 
Pausas Mas amb l’assistència de 
l’Il·lustríssim Ajuntament. Tots 
els balls populars, grallers i 
l’Agrupació Musical Suburband 
del Retiro.
El ganfaró parroquial i el 
tabernacle de Sant Bartomeu 
serà portat pel Cos de Portants 
de Sant Bartomeu i Santa Tecla. 
S’ha designat com a Pendonista 
de la Bandera al senyor Toni 
Muñoz Suárez, qui ha nomenat 
com a cordonistes el senyor 
David Muñoz Berdala i el 
senyor Jordi Muñoz Berdala.
Recorregut: Baluard, Fonollar, 
Sant Joan, Davallada, 
Barcelona, Santiago Rusiñol, 
Jesús, Sant Bartomeu, Sant 
Gaudenci, Sant Francesc, Cap 
de la Vila, Parellades, Bonaire, 
Passeig de la Ribera, Nou, 
Major, plaça de l’Ajuntament i 
Baluard.
Quan el seguici religiós passi 
pel passeig de la Ribera, el 
patró de la vila serà saludat 
amb salves de morterets i toc de 
campanes. La Cobla Sitgetana 
interpretarà les sardanes Els 
Gegants de Sitges del Mestre 
Tomàs Gil i Membrado i La 
Processó de Sant Bartomeu del 
mestre Antoni Català i Vidal.

ENTRADA DE 
SANT BARTOMEU 
A L’ESGLÉSIA 
PARROQUIAL
En arribar la processó al 
Baluard, els balls, entremesos, 
músics i el pilar de la Colla 
Jove de Castellers de Sitges 
envoltaran el tabernacle, fent 
el darrer homenatge al nostre 
patró, mentre esclataran 
focs artificials i repicaran de 
valent les campanes durant 
la més que emotiva Entrada 
de Sant Bartomeu a l’església 
Parroquial.
A continuació, dins del temple, 
pregària de cloenda.

BALLADA FINAL  
DE LES BÈSTIES DE 
FOC I ELS GEGANTS
A continuació de la pregària de 
cloenda, davant l’Ajuntament, 
per acomiadar els actes 
tradicionals fins Santa Tecla, 
tindrà lloc la ballada final de 
les bèsties de foc i els gegants.

CONCERTS DE 
FESTA MAJOR
A PARTIR DE LES 00 H 
PLANA DE SANTA BÀRBARA

Hotel Cochambre i Disco 
Cochambre.
Organitza: Comissió Municipal 
de Sant Bartomeu i Santa Tecla.



DIJOUS 
25 D’AGOST

VERMUT  
DE SANT LLI
12.30 H | JARDINS DEL RETIRO.
Tradicional vermut de Sant Lli.
Organitza: Comissió Municipal 
de Sant Bartomeu i Santa Tecla i 
col·labora la Societat Recreativa 
El Retiro.

MISSA EN SUFRAGI 
DELS DIFUNTS DE LA 
NOSTRA VILA
19.30 H | A LA PARRÒQUIA DE 
SANT BARTOMEU I SANTA TECLA

Som convidats a recordar els 
qui, amb nosaltres, visqueren 
amb goig la nostra festa. 
Preguem perquè visquin 
l’alegria que mai s’acaba.

CONCERT DE 
TENORA I ORGUE 
21 H | A LA PARRÒQUIA DE SANT 
BARTOMEU I SANTA TECLA
Concert de tenora i orgue  
de Sant Bartomeu, a càrrec  
de Marià Franco (tenora)  
i Francesc Pi (orgue).
ENTRADA: Aportació 
econòmica voluntària.

DIVENDRES 
26 D’AGOST
REVETLLA 
SARDANISTA  
DE CLOENDA
22.15 H | PLATJA DE SANT 
SEBASTIÀ

Amb la Cobla Maricel 
acomiadarem la Festa Major 
amb degustació de coca  
i Moscatell.

DISSABTE 
27 D’AGOST

SOPAR D’ESTIU 
21 H | CASINO PRADO 
SUBURENSE

Sopar d’estiu amb la 
presentació de les Pubilles 
i Hereus del Casino Prado i 
Carrusel. Amb Duuet Dj’s. 
Organitza: Casino Prado 
Suburense

DIUMENGE 
28 D’AGOST
EXHIBICIÓ  
CASTELLERA  
DE FESTA MAJOR
18 H | PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
Exhibició castellera de Festa 
Major. Una diada amb la Colla 
Jove de Castellers de Sitges, 
els Minyons de Terrassa i els 
Xiquets de Tarragona. 
Organitza: Colla Jove de 
Castellers de Sitges.
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RECORREGUTS
PROCESSÓ CÍVICA

ALEGRE I FESTIVA MATINAL

PROCESSÓ DE SANT BARTOMEU
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QUÈ   ÉS
És un espai d’informació i sensibilització dirigit a 

tota la població i de suport, assessorament  i 
acompanyament a qualsevol persona que pateixi 
o visualitzi una agressió masclista i/o lgtbifòbica 

(assetjament, insults, humiliacions...).

QUÈ  OFEREIX
Informació de recursos. Acompanyament 

davant una agressió masclista i/o 
lgtbifòbica. Un espai segur i íntim.

PUNT
LILA

DIVENDRES 19 / 23-02.30h
DISSABTE 20 / 23-04h

DIMARTS 23 / 00-04.30h
DIMECRES 24 / 00-04.30h

UBICACIÓ:
A LA CARPA A LA ZONA DELS CONCERTS

UNA PARELLA ITINERANT AL CAMÍ SEGUR DEL PARC DE CAN ROBERT I ZONA DEL PASSEIG

DURANT  L’ AGOST 
ENS TROBARÀS  A...

CONCERTS DE

FESTA
MAJOR

DIVENDRES 12 / 22-03.30h
DISSABTE 13 / 22-03.30h
DIUMENGE 14 / 22-03.30h
DILLUNS 15 / 22-03.30h





SANTA TECLA 2022
FESTA MAJOR DE SITGES

14 - 25 / setembre



62 SANTA TECLA / FESTA MAJOR DE SITGES / 2022

DOLORS  
OJEDA
PENDONISTA DE SANTA TECLA

Vaig néixer al carrer Jafre, a tocar de la Parròquia. El meu pati de 
joc va ser la platja de Sant Sebastià, però quan em perdia, la meva 
mare sabia que em trobaria a l’església, m’hi passava hores. Tant 
era així, que amb sis anys, com ja em sabia el catecisme, vaig fer la 
Comunió.

Vaig viure en un Sitges, que pel bo i pel dolent ja no existeix, on 
les portes de les cases eren obertes i els veïns ens ajudàvem. En 
uns anys molt durs, quan no teníem de res i amb la mare vídua 
treballant incansable per pujar els quatre fills. 

Anava a escola a les Mercedàries, a la classe Sant Josep, gràcies 
a Doña Tula i Doña Úrsula de l’Ave Maria, que hi van intercedir i 
d’aquells anys en conservo les meves amigues. Que felices n’érem 
amb tan poc!

Sortint de l’escola anava a aprendre l’ofici de cosir a casa de la 
Pepa Cirera. Al pare el vaig perdre amb dos anys i la mare amb 
disset; i gràcies a bona gent, vaig poder tirar endavant. Primer, 
entrant com a maquinista a la Corsetera amb catorze anys i més 
tard cosint a casa, com era el costum de l’època quan et casaves.  
Amb el record de la mare i la seva mancança vaig crear la meva 
família, les meves dues filles: el meu orgull.

A casa, em vaig treure el títol de Corte y confección. I cosint la roba 
per elles; vestits de pubilles, de festa major, de Carrusel, disfresses 
de Carnaval o el que fes falta, i més tard cuidant els nets, m’ha anat 
passant la vida.
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L’any 1978, amb les nenes ja mig criades, Mossèn Joaquim em va 
demanar que fes de catequista, una tasca que m’ha omplert durant 
tots els anys en què l’he dut a terme. Encara m’emociono quan 
trobo pel carrer els nens que hi han passat –ja grans i amb fills– 
que encara em recorden i m’abracen. Segurament, els més joves 
que llegiu aquest text, us sonarà a antic el que us explico, però jo 
soc feliç pensant que he transmès a un bon grapat d’infants, encara 
que sigui una mica de la meva fe. La missa del Pollet a Nadal, les 
processons de Setmana Santa, Corpus Christi, festes majors, les 
comunions, les trobades del col·lectiu de Dones de l’Església, molts 
són els moments viscuts a la Parròquia que tinc en el record. 
 
La meva relació amb les festes majors de Sant Bartomeu i de Santa 
Tecla ha estat sempre en segon pla; cosint, planxant i cuinant pels 
de casa, però sense faltar mai a la cita obligada, primer l’Ofici i 
al vespre l’Entrada de Sant Bartomeu i Santa Tecla a l’església. 
La meva és una vida senzilla, però plena de les coses petites que 
realment importen i he estat recompensada amb els meus quatre 
nets, que són el meu tresor i alegria. 

Que Santa Tecla juntament amb Sant Bartomeu ens guardi a tots. 

Bona Festa Major!
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LAIA 
DOMÍNGUEZ 
PARETAS
AUTORA DEL CARTELL DE SANTA TECLA

Hola!

Soc la Laia Domínguez Paretas, tinc 11 anys i el curs vinent 
començaré 1r d’ESO a l’Institut Joan Ramon Benaprès.

Soc sitgetana i no em perdo una Festa Major, per això estic molt 
orgullosa i contenta d’haver guanyat el concurs del cartell de Santa 
Tecla 2022.

La veritat, no m’ho esperava gens!

M’encanta pintar i dibuixar. I això és genètic, perquè la meva iaia 
Bel és tota una artista. A les dues ens encanta pintar el mar de 
Sitges i els llocs més emblemàtics del nostre bonic poble.

Per a mi, que el meu dibuix sigui el cartell de Santa Tecla d’aquest 
any m’impressiona molt.
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Vaig pensar en diversos temes per pintar. Però finalment vaig 
decidir crear un cartell on estiguessin representats tots els balls 
de la nostra cercavila. Llavors, per fer la composició del cartell 
vaig buscar fotografies de tots els balls, i a partir d’aquí em vaig 
inspirar.

He de dir que he gaudit molt fent-lo. I per això voldria donar les 
gràcies a totes les persones que m’han animat a participar en la 
creació del cartell de Santa Tecla.

Sempre podré dir orgullosa que quan era petita el meu dibuix va 
ser escollit per ser el cartell de la meva estimada Santa Tecla.
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CONSELL 
D’INFANTS  
DE LA VILA

Per a nosaltres Santa Tecla és una festa màgica! El millor dia 
de l’any! Quan arriba el 23 de setembre sempre ens posem molt 
nerviosos perquè serem els protagonistes de la Festa! Pensem que 
és una celebració molt important perquè dona importància als 
nens i nenes de Sitges.

És un dia que ens despertem ben d’hora! És la festa del nostre 
poble estimat i somriem feliços. Aquest dia no hi ha son que 
valgui! Dracs, àligues, dimonis, gegants, capgrossos i balls blancs 
dansen esplendorosament pels carrers de la vila. Ens embolcallem 
sota les capes dels dimonis i correm junts sota les espurnes. És 
emocionant, és divertit! Els petits de Sitges estem eufòrics!

Enguany l’olor de pólvora despertarà una vila enyorada de festes, 
ja que farà dos anys que vivim sense cap mena de celebració 
cultural a Sitges com toca. I, ja que aquest any la pandèmia afluixa, 
és el moment perfecte per tornar a celebrar les nostres tradicions. 
I com a infants que som, vivim la festa major des d’un altre punt 
de vista, el nostre. Per a nosaltres aquests dos anys ens han passat 
molt lents i sentíem que acabàvem l’any i ens faltava alguna cosa.
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Els infants que ballem, mentre avancem, anem trobant amics i 
coneguts, que han buscat el millor lloc per gaudir de la festa. Ens 
aturem, ens saludem, seguim ballant i així anem fent, fins que 
s’acaba la matinal! Això no vol dir que s’hagi acabat la Festa Major! 
El dia continua amb les cercaviles dels grans, que seguim fins que 
ja no tenim més forces!

Esperem que aquesta tradició no es perdi mai perquè tots els 
infants de Sitges ho gaudim molt.

Ara, ha arribat l’hora de gaudir de la Festa. Com a consellers i 
conselleres del Consell d’Infants de Sitges us desitgem una gran 
Santa Tecla a tots els infants de Sitges! A gaudir-la al màxim!

Oh gloriosa Santa Tecla que de tots els infants de la vila de Sitges 
n’ets patrona, visca la festa petitona!
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EL DEL CARTELL
AMB EL GOS I JO

TRAIENT PICADES
DE LES CARRETILLES!

...DONCS EN CISCU
L'HE POSAT A RENTAR
I PLANXAR LA SEVA
ROBA DE GEGANTER.

TROBO QUE ELS
VERSOS DELS DIABLES
HAN SIGUT FLUIXOS

AQUEST ANY.

SANTA  TECLA
· EDICIÓ SITGES ·

AMB L'ISIDRET
NO QUEIEN

TANTES
CANYES... 

ELL SÍ QUE EN
SABIA DE DISPARAR
CASTELLS DE FOC!

ESTAN ESGOTATS!
EN MARIANO NO EM PORTA

MAI AL RICKY'S, PERÒ
PER FESTA MAJOR

NOMÉS FA EL DESFERRA
AMB ELS BASTONERS.

APRETEM O NO
ARRIBAREM A
SANTA TECLA.

CARRER DE

SANTA  TECLA
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EL DEL CARTELL
AMB EL GOS I JO

TRAIENT PICADES
DE LES CARRETILLES!

...DONCS EN CISCU
L'HE POSAT A RENTAR
I PLANXAR LA SEVA
ROBA DE GEGANTER.

TROBO QUE ELS
VERSOS DELS DIABLES
HAN SIGUT FLUIXOS

AQUEST ANY.

SANTA  TECLA
· EDICIÓ SITGES ·



70 SANTA TECLA / FESTA MAJOR DE SITGES / 2022

PROGRAMA OFICIAL 
D’ACTES DE

SANTA TECLA
14 - 25 /setembre
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DIVENDRES  
16 DE SETEMBRE

PRESENTACIÓ DEL 
QUADERN ‘EL PATUFET,  
UN CABEÇUT AMB 100 
ANYS D’HISTÒRIA’
19 H | ESPAI CULTURAL PERE 
STÄMPFLI (C/ D’EN BOSCH, 9)

Acte de presentació del 
Quadern, El Patufet, un cabeçut 
amb 100 anys d’història, amb 
Francesc Parra i Miquel Marzal, 
bibliotecaris.
Organitza: Grup d’Estudis 
Sitgetans.

NIT DE LES PUBILLES  
I ELS HEREUS
21 H | LLOC PER A DETERMINAR
Tradicional nit al costat del 
pubillatge de la vila, entre 
Pubilles i Hereus, entitats i 
famílies.
Organitza: Foment de Sitges amb 
la col·laboració de Bodegues 
Torres.

DISSABTE 17  
DE SETEMBRE
TROBADA DE GEGANTS, 
CABEÇUTS I DRACS 
PETITS  
11 H | HORT DE CAN FALÇ
Els més petits participen a 
la festa amb simpàtiques i 
treballades creacions. 

EXPOSICIÓ DEL 10è 
CONCURS FOTOGRÀFIC  
DE FESTA MAJOR  
A INSTAGRAM
BIBLIOTECA SANTIAGO RUSIÑOL
DEL 17 A 30 DE SETEMBRE
INAUGURACIÓ DIA 17 A LES 12H 
Per celebrar els 10 anys de 
concurs fotogràfic de Festa 
Major a Instagram, l’exposició 
també reunirà alguns dels 
guanyadors i guanyadores de les 
edicions anteriors.
Organitza: Agrupació de Balls 
Populars de Sitges amb la 
col·laboració de la Biblioteca 
Santiago Rusiñol.

EXPOSICIÓ DEL PENÓ  
DE SANTA TECLA
EN HORARI DE LES CELEBRACIONS 
A LA PARRÒQUIA
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NIT DE FOC
PRESENTACIÓ DEL NOU 
VESTUARI DE L’ESPETEGAFOC
19H | A LA FRAGATA
Des de diferents punts de 
la Fragata, representant 
foc, aire i terra el grup de 
l’Espetegafoc presentarà el nou 
vestuari iniciant així els actes 
commemoratius del seu 20è 
aniversari que culminarà aquest 
projecte de canvi l’any 2023.

TIMBALADA
19.30 H 
Amb els timbalers de les colles 
participants a la Nit de foc.
Recorregut:  Fragata, passeig 
de la Ribera, Sant Pau, Cap 
de la Vila, Major i plaça de 
l’Ajuntament.

ESPETEGAFOC
20.30 H
Aclaparador espectacle de 
foc pels carrers de la vila. 
Recorregut: Baluard, Mirador 
Miquel Utrillo, Racó de la 
Calma, Sant Joan, Davallada, 
Barcelona, Aigua, Sant 
Domenech, Major i plaça de 
l’Ajuntament.

CORREFOC
21.30 H
Amb la participació del Drac 
de Sitges, Àliga de Sitges, Colla 
Jove de Diables de Sitges, Colla 
Vella de Diables de Sitges, Colla 
ABPS de Diables de Sitges, Ball 
de Diables de Ribes Colla Jove, 
Ball de Diables de Ribes, Diables 
de La Bisbal del Penedès, 
Diables de la colla El Tro de 
Falguera i Ferafoc de Sant 
Quintí de Mediona.
Recorregut: Plaça Dr. Robert, 
Avinguda Balmins, Port Alegre, 
Fonollar, Sant Joan, Davallada, 
carrer d’en Bosch, plaça de 
l’Ajuntament i Baluard, on 
tindrà lloc una encesa final 
conjunta.

CONCERTS NIT DE FOC
EN FINALITZAR EL CORREFOC,  
A LA FRAGATA

Músics de Carrer (Tribut a 
Xarango) , Les que Faltaband 
+ Gup pendent de confirmar.
Organitza: : La Saca – Sitgetana 
de Cultura i Animació.
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DIUMENGE  
18 DE SETEMBRE
EXPOSICIÓ DEL PENÓ  
DE SANTA TECLA
EN HORARI DE LES CELEBRACIONS 
A LA PARRÒQUIA

CONCENTRACIÓ DE 
GEGANTS I CABEÇUTS 
INFANTILS
10 H | PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
Cercavila amb ballada final 
conjunta.
Recorregut: plaça de 
l’Ajuntament, Major, Cap de 
la Vila, Parellades, Sant Pere, 
passeig de la Ribera i Fragata.

EXHIBICIÓ DELS BALLS 
BLANCS INFANTILS
Un cop finalitzi la cercavila, 
tindrà lloc l’exhibició de balls 
blancs infantils amb els balls de 
Bastons, Panderetes, Pastorets, 
Cercolets, Cintes, Gitanes, 
Moixiganta i la canalla de la 
Colla Jove de Castellers de 
Sitges.

CONCENTRACIÓ DE DRACS 
I COLLES INFANTILS DE 
DIABLES
17.30 H | PONT D’EN DOMÈNECH
La cercavila finalitzarà amb 
una encesa final.
Recorregut: Passeig de la 
Ribera fins a la Fragata.

BALL PARLAT  
DE DIABLES INFANTILS
A la Fragata, un cop finalitzada 
l’encesa final actuaran en 
aquest ordre: Agrupació de 
Balls Populars de Sitges, Colla 
Vella de Diables de Sitges i Colla 
Jove de Diables de Sitges.

DIMARTS 
20 DE SETEMBRE
TRASLLAT DE LA IMATGE 
DE SANTA TECLA
20. 30 H | PARRÒQUIA DE SANT 
BARTOMEU I SANTA TECLA

La Comissió Municipal de Sant 
Bartomeu i Santa Tecla, en 
representació de les autoritats 
municipals, recollirà la imatge 
de la Santa Patrona de mà 
de Mn. Josep Pausas, rector 
de la parròquia. Tot seguit, 
amb l’acompanyament de la 
banda Inxa Brass Band, es 
traslladarà al carrer Sant Josep, 
19 que és  lloc designat per la 
Pendonista, Dolors Ojeda. Un 
cop arribi al destí PREGÀRIA 
D’INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ DE LA IMATGE 
DE SANTA TECLA
Recorregut: Baluard, 
Ajuntament, Major, Cap de la 
Vila, Parellades, Sant Josep.

CONCERT DE GRALLES  
I GITANES D’ANTES
20H | HORT DE CAN FALÇ
A l’Hort de Can Falç es farà el 
reconeixement al soci i tindrà 
lloc el concert de gralles i la 
ironia, salts i cabrioles de les 
Gitanes d’Antes.
Organitza: Agrupació de Balls 
Populars de Sitges.
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DIMECRES 
21 DE SETEMBRE
EXPOSICIÓ DE LA IMATGE 
DE SANTA TECLA
DE 10 A 13.30 H I DE 17 A 21 H
Exposició de la imatge de 
Santa Tecla al domicili de la 
Pendonista, al carrer Sant 
Josep, 19.

FESTA INFANTIL I VESTIM 
ELS GEGANTS MOROS
17H | PALAU DEL REI MORO
Vine a gaudir amb nosaltres, 
amb originals treballs manuals, 
un espectacle infantil i xocolata 
amb melindros per a tothom!
I en acabar la festa infantil, 
vestim els Gegants Moros.
Organitza: Agrupació de Balls 
Populars de Sitges.

ASSAIG ESPECIAL  
DE SANTA TECLA
20 H | PALAU DEL REI MORO
Assaig especial de Santa Tecla 
de la Colla Jove de Castellers de 
Sitges. En acabar, pica-pica per 
a tothom.

DIJOUS  
22 DE SETEMBRE 
LA VIGÍLIA

EXPOSICIÓ DE LA IMATGE 
DE SANTA TECLA
A partir de les 10h del matí i fins 
l’hora d’inici de la processó de 
la tarda exposició de la imatge 
de Santa Tecla al domicili de 
la Pendonista, al carrer Sant 
Josep, 19.

ENCESA DELS 21 
MORTERETS I REPICADA 
DE CAMPANES
14 H | PLATJA DE LA FRAGATA
A càrrec de la colla de Cabeçuts 
en honor al Patufet que aquest 
any celebra el seu centenari.

SEGUICI DEL TABERNACLE 
DE SANTA TECLA
19 H
Els balls populars, entremesos, 
músics i autoritats, amb 
l’Agrupació Musical Suburband, 
es concentraran al domicili de 
la pendonista, on recolliran 
el tabernacle de Santa Tecla 
i es dirigiran a l’Església 
Parroquial.
Recorregut: Sant Josep, 
Espalter, Pou Vedre, Bassa 
Rodona, Santa Tecla, Primer de 
Maig, plaça Indústria, Marqués 
de Montroig, Parellades, 
Cap de la Vila, Jesús, Rafael 
Llopart, Port Alegre, Davallada, 
carrer d’en Bosch, plaça de 
l’Ajuntament i Baluard.
En arribar al temple parroquial, 
els balls rebran la imatge de 
Santa Tecla que, acompanyada 
per les autoritats, la pendonista 
i les cordonistes, serà col·locada 
al presbiteri per presidir els 
actes litúrgics de la diada.
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CASTELL DE FOC
23 H 
Espectacular Castell de foc a 
càrrec de Pirotècnia Igual, S.A.

REVETLLA SARDANISTA
A partir de la mitjanit al Cap de 
la Vila, revetlla sardanista amb 
la Cobla Sitgetana.

CONCERTS  
DE SANTA TECLA
A partir de la mitjanit a la 
Fragata amb Ramón Mirabet 
i DUUET DJ’S.
Organitza: Comissió Municipal 
de Sant Bartomeu i Santa Tecla

DIVENDRES  
23 DE SETEMBRE 
FESTIVITAT DE 
SANTA TECLA
ALEGRE MATINAL 
INFANTIL
Hi haurà tres recorreguts 
paral·lels i esmorzar per als 
infants participants quan 
finalitzin.

MATINAL FOC
6.30 H
S’alternaran bèsties infantils 
entre les colles de diables que 
participaran en aquest ordre: 
Diables Agrupació de Balls 
Populars, Colla Vella de Diables 
i Colla Jove de Diables.
Recorregut: Davallada, 
Barcelona, Àngel Vidal, Cap de 
la Vila, Parellades, Sant Josep, 
Espalter, plaça del Pou Vedre, 
Bassa Rodona, Santa Tecla, 
Primer de Maig, passeig de la 
Ribera (tocant a mar) i Fragata.

MATINAL GRAN
7 H
Recorregut: Fonollar, Baluard 
Vidal i Quadras, Port de 
n’Alegre, Rafel Llopart, Sant 
Damià, Sant Sebastià, Jesús, 
Sant Bartomeu, Sant Francesc, 
Cap de la Vila, Parellades, 
Sant Pere, passeig de la Ribera 
(banda de muntanya) i Fragata.

MATINAL PETITA
8 H
Recorregut: Plaça de 
l’Ajuntament, carrer d’en Bosch, 
Davallada, Barcelona, Àngel 
Vidal, Cap de la Vila, Parellades, 
Major, Nou, passeig de la Ribera 
fins a la Fragata.
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SOLEMNE OFICI 
CONCELEBRAT  
EN HONOR A SANTA TECLA
11 H | ESGLÉSIA PARROQUIAL DE 
SANT BARTOMEU I SANTA TECLA

Presidirà la celebració Mn. 
Josep Pausas, rector de la 
Parròquia. Enguany a l’ofertori 
la colla dels Gegants Vells de 
Sitges, pel seu 125è aniversari, 
faran l’Ofrena a la nostra 
patrona en nom de tot el poble. 
Un cop finalitzat, benedicció de 
la nova capelleta amb la imatge 
de Santa Tecla i cant dels Goigs 
a càrrec del Cor dels Amics de 
l’Orgue.

SORTIDA D’OFICI
Després de l’Ofici Concelebrat, 
desfilada musical de la 
Banda, que acompanyarà les 
autoritats fins a l’Ajuntament. 
Seguidament, actuaran 
alhora tots els balls i els 
seus respectius músics, que 
juntament amb la Cobla 
Maricel i l’Agrupació Musical 
Suburband del Retiro ompliran 
de sons i imatges aquest emotiu 
moment. 
Després de l’actuació dels 
balls i entremesos, la Banda 
interpretarà Els segadors 
l’himne nacional de Catalunya.

ACTUACIÓ CASTELLERA
Tot seguit, a la plaça de 
l’Ajuntament, actuació 
castellera a càrrec de la Colla 
Jove de Castellers de Sitges.

CONCERTS VERMUT  
DE SANTA TECLA
Després de la sortida d’Ofici.
CASINO PRADO SUBURENSE: 
Amb la Cobla Maricel
SOCIETAT RECREATIVA EL 
RETIRO: Amb la Banda Inxa 
Brass Band.

BAIXADA DEL PILAR  
DE LA JOVE DE SITGES
18 H 
Des de les escales de la Punta, 
baixada del pilar a càrrec de 
la Colla Jove de Castellers de 
Sitges.

PROCESSÓ EN HONOR  
A SANTA TECLA
19 H
EL Tabernacle de Santa Tecla 
desfilarà pels carrers i places 
de la vila, portat per les Pubilles 
i els Hereus dels barris i entitats 
sitgetanes. Obrirà el seguici 
religiós, el ganfaró parroquial 
portat pel Cos de portants de 
Sant Bartomeu i Santa Tecla. 
Els gegants, el bestiari i els 
balls, amb els seus músics, 
obriran la processó, que 
presidirà el senyor Rector de 
la Parròquia Mn. Josep Pausas 
Mas i l’Il·lustríssim Ajuntament, 
tancant files la Banda 
Agrupació Musical Suburband 
del Retiro.
S’ha designat com a pendonista 
del Penó de Santa Tecla la 
senyora Dolors Ojeda qui ha 
nomenat com a cordonistes les 
senyores Carme Artigues Ojeda 
i Carla Artigues Ojeda.
Recorregut: Baluard, Fonollar, 
Sant Joan, Davallada, 
Barcelona, Santiago Rusiñol, 
Jesús, Sant Bartomeu, Sant 
Gaudenci, Sant Francesc, Cap 
de la Vila, Parellades, Bonaire, 
passeig de la Ribera, Nou, Major, 
plaça de l’Ajuntament i Baluard.
Quan el seguici religiós passi 
pel passeig de la Ribera, la 
patrona de la vila serà saludada 
amb salves de morterets i toc de 
campanes. La Cobla Sitgetana 
interpretarà les sardanes Els 
Gegants de Sitges, del mestre 
Tomàs Gil i Membrado, i La 
processó de Santa Tecla, del 
mestre Jordi Pañella Virella.

ENTRADA DE SANTA TECLA
En arribar el tabernacle 
al Baluard, els balls i 
músiques rebran la imatge 
de la compatrona i li retran 
homenatge quan entri a 
l’església, enmig de focs 
artificials i campanades.
A dins el temple, lectura de la 
pregària “Us he mirat Santa 
Tecla”.
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BALLADA FINAL
En acabar la pregària 
de cloenda i davant de 
l’Ajuntament, ballada final de 
les bèsties de foc i els gegants, 
acomiadant els actes fins a la 
propera Festa Major.

CONCERTS  
DE SANTA TECLA
23 H | LA FRAGATA
Amb el grup THE PAPA’S & THE 
POPO’S i DJ JORDI SEBASTIÁN 
i DJ GWARE.
Organitza: Comissió Municipal 
de Sant Bartomeu i Santa Tecla.

DISSABTE  
24 DE SETEMBRE 
EXHIBICIÓ CASTELLERA 
DE SANTA TECLA
18.30H | CAP DE LA VILA
Diada castellera de Santa 
Tecla amb la Colla Jove de 
Castellers de Sitges i els Xicots 
de Vilafranca.

DIUMENGE  
25 DE SETEMBRE
CONCERT D’ORGUE  
DE SANTA TECLA
18 H | ESGLÉSIA PARROQUIAL DE 
SANT BARTOMEU I SANTA TECLA

A càrrec de Maria Nacy 
(Barcelona).
Entrada: aportació econòmica 
voluntària.
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RECORREGUTS

MATINAL DE FOC

SEGUICI DEL TABERNACLE DE SANTA TECLA

MATINAL GRAN

PROCESSÓ EN HONOR A SANTA TECLA

MATINAL PETITA
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Els infants que vulguin participar en la cercavila i a la Matinal de 
Santa Tecla amb una bèstia de foc, uns gegants o cabeçuts cal que 

formalitzin la seva inscripció (formulari: a www.sitges.cat)
de forma prèvia, a través del Servei de Tradicions i Festes a 

l'adreça electrònica tradicionsifestes@sitges.cat
o al teléfon 93 811 76 47 (de 9 a 14h).

Curs de foc CRE
L'Associació de Bèsties Infantils de Sitges realitzarà una jornada

de formació per a obtenir el certificat imprescindible de CRE
amb data i lloc per confirmar.

Les persones interessades (infants acompanyats d'un tutor o 
tutora) rebran la formació necessària i al final del curs s'entregarà 

el certificat que acredita la seva formació i autorització per a 
manipular el foc. Cal portar el DNI de l'infant i en cas de no 

tenir-ne, la targeta sanitària.

Per a qualsevol dubte, contactar amb la regidoria
de Tradicions i Festes a tradicionsifestes@sitges.cat

o al telèfon 93 811 76 47 (de 9 a 14h).

INSCRIPCIONS
PER A LA CERCAVILA

I MATINAL INFANTIL DE
SANTA TECLA

�ŇŖŎŁĿŌŃŖ ĿľŖŎō ŃňōĽŌŃŊĽŃŉňō

Gegants, cabeçuts i
bestiari sense carretilles

Bestiari de foc amb
carretilles infantils
(amb curs CRE fet
en anys anteriors)

Bestiari de foc amb
carretilles infantils
(amb curs CRE impartit
al setembre 2022)

Lliure

Portants,
dels 10
als 16 anys
Timbalers,
dels 8
als 16 anys

Del 3 d'agost
al 2 de setembre

Del 4 al 8
de setembre
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HORITZONTALS

1Æ QUAN MARXO CAP A CASA,
NO VULL TENIR POR,
VULL SER LLIURE.

2Æ NOMÉS SI DIC SÍ,
VULL DIR SÍ.

3Æ DE FESTA I AMB ALCOHOL,
BEURE MASSA
NO ÉS EXCUSA.

4Æ L’ORIENTACIÓ SEXUAL 
NO JUSTIFICA
CAP AGRESSIÓ.

VERTICAL

1Æ VILA LLIURE
D’AGRESSIONS SEXISTES

#SitgesRespecta

SOLUCIÓ

Sitges lliure de violències sexistes

HORITZONTATAT LS

1
Æ

2
Æ

3
Æ

4
Æ

1È
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Dissabte 17

FOC 2
02

2

SI
TG

E
S

19h
Presentació del nou vestuari del 

Espetegafoc (a la fragata)

19 :30h
TImbalada

Recorregut: Fragata, Passeig de la Ribera, Sant Pau, 
Parellades, Cap de la Vila, Major i Plaça de l’Ajuntament

20 :30h
Espetegafoc

Recorregut: Baluard, Racó de la Calma, Sant Joan, Davallada, 
Barcelona, Aigua, Sant Domenech, Major i Ajuntament

21 :30h
Correfoc

Recorregut: Plaça Dr. Robert,  Av. Balmins, Port Alegre, 
Fonollar, Sant Joan, Davallada, Carrer d’en Bosch, Plaça de 

l’Ajuntament i Baluard 

En acabar el correfoc, inici del Concert de la Nit de Foc a la 
Fraga5a 

organitzat per la Saca -  Sitgetana de Cultura i Animació.



DRAC
de l’aigua al foc

100 ANYS
DE FERA FOGUERA

MERCAT VELL SITGES
23.07—25.09 / 2022

DIMECRES A DIUMENGE
10—14H / 17—20H 


