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L’any dels més petits
Aquest any tornem a Plaça. Us serem sincers: hi ha po-

ques coses que ens puguin fer més il·lusió que poder tornar 

a celebrar la Festa de la Fil·loxera, la nostra Festa, dos anys 

després. I en això estem treballant des del passat mes de 

setembre. El futur és incert, en som conscients. Però si 

som aquí és, també, gràcies a vosaltres, als més de 1.200 

socis que manteniu l’entitat, a les institucions públiques, als 

patrocinadors i als establiments col·laboradors.

No podem oblidar –ni volem fer-ho– els dos anys que ens 

ha tocat viure, i patir, com a societat. Però volem fer un pas 

endavant, per deixar enrere la pandèmia i gaudir de la Festa 

de nou. I ho fem amb una doble celebració. 

En primer lloc el 8 de setembre commemorarem el 

40è aniversari de la Festa de la Fil·loxera. Un any després, 

ho sabem, però no volem deixar passar una efemèride 

tan important com aquesta. En segon lloc aquest any és 

l’aniversari de la Festa Infantil. Encara que sembli impossible 

la Festa dels més petits fa 30 anys. Ells són el futur i el batec 

de la Festa. Seran els protagonistes dels actes d’aquest 2022.

Organitzarem activitats especials, com un conjunt d’actes 

pel dissabte 3 de setembre: fotografia d’aniversari, concert 

amb The Penguins, tobogan inflable aquàtic, plantada 

d’elements i una trobada de festes infantils de Catalunya. 

A més a més d’aquests actes, coincidint amb la jornada del 

“Hi ha poques coses que ens facin més il·lusió 
que poder tornar a celebrar la Festa”
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3 de setembre també organitzarem juntament amb el Banc 

de Sang, una campanya de donació de sang i un renovat 

Sopar de la Gàrgola, on un any més ballarem al ritme dels 

The Aguateques. El 2022 la Festa Infantil serà la protagonista 

dels intangibles i del marxandatge: del cartell a la samarreta, 

passant pel segon capítol del còmic on l’Ona ens descobrirà 

la història i el recorregut de la Festa dels més petits. 

Tot això, com ja podeu imaginar, no es construeix sol. La 

renovada Comissió encara no ha viscut una Festa completa 

des de dins i per tant estem il·lusionats i també un xic 

atemorits que tot vagi bé. Us agraïm per endavant la vostra 

cooperació i bona col·laboració. Insistim, un cop més, que les 

portes de la Comissió estan obertes a tots els socis. Quan 

més plural sigui la Comissió millor serà el resultat final i la 

participació de la societat civil en actes de caire popular i 

cultural és una necessitat de primer ordre per construir una 

societat millor i un poble més cohesionat. 

No podem acabar aquest escrit de presentació sense 

assegurar-vos que estem contents de poder compartir 

aquest esperit fil·loxeraire, un any més, amb vosaltres. Aneu 

preparant el mocador que el proper 8 de setembre el farem 

voleiar amb més força que mai. Ho tornarem a fer!

“Les portes de la Comissió estan 
obertes a tots els socis”
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Fa 15 anys ens van convidar a escriure un article sobre 

l’aniversari de la Fil·loxera Infantil que es titulava “La força 

de les idees” que repassa amb detall la gènesi, la creació i el 

desenvolupament de la Festa durant els seus primers anys. 

Enguany han tornat a fer-ho i això ens omple de joia 

perquè hem estat acompanyant la Fil·loxera més bonica de 

totes des del seu naixement. De fet coneixem la concepció, el 

part i la creixença fins haver-se convertit en una Festa amb 

30 anys d’edat. Us fem a mans doncs el nostre punt de vista 

que esperem generi ganes de continuar participant cada 

migdia del vuitè dia de setembre per petar-ho tot de groc.

Les idees són importants, si engresquen encara més, 

executar-les empastifa, alimentar-les teixeix xarxa, crea 

comunitat i precisament aquí rau la clau de l’èxit de la Fil·loxera 

infantil. Perquè és un èxit, sense cap mena de dubte. 

Podríem entrar a debatre sobre el format, els elements, 

els temps de la Festa, l’ordre, la seguretat, el circuit, el foc, les 

músiques, la calor, etc. Aquestes preguntes constants (des 

del primer dia) en la recerca per millorar-la també és un èxit 

de consens i participació que entomen cada any les persones 

responsables d’organitzar-la.

La força d’un poble

“Les festes populars són 
això: prendre el carrer, 
celebrar, ser i fer festa”
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Ser comunitat, identificar-nos com a poble en un element 

aglutinador i essencialment participatiu que interpreti cada 

any la nostra història i ens faci ser-ne part és l’essència de la 

Festa de la Fil·loxera en majúscules. I aquí no hi ha adjectivació 

de si la Gran o bé la Petita. Les festes populars són això, 

prendre el carrer, celebrar, ser i fer festa per a transformar 

realitats quotidianes, físiques, emocionals. Ganàpies i quitxalla. 

I amb això som i fem poble. 

Així ho deia l’estimada Mercè Gost (in memoriam) que la 

va gestar: “Que vingui qui vulgui i peti qui peti”.

Si pregunteu als portadors d’elements de foc de la 

Fil·loxera Infantil, si pregunteu a les Pageses, als membres 

de l’Orquestrina infantil, què han sentit durant una petada 

o en rebre els aplaudiments del públic, us diran que alegria, 

pessigolles a la panxa. Això és reconeixement, és ciutadania. 

Són els infants els veritables protagonistes de transformar el 

carrer del seu poble amb companys que potser no coneixen 

de res però que hi comparteixen emoció, espai i temps.

Tot plegat ho fem perquè volem. Ganassos i canalla. 

Tothom és voluntari. Hi haurà qui lidera, qui coordina, 

qui anima, qui arregla, qui participa, qui balla, qui ven, qui 

compra, qui encén, qui riu i qui s’ho mira. L’elogi o la crítica 

són morralla. Ser-hi fa créixer.

“La Festa de la  
Fil·loxera Infantil 
s’escriu cada dia 
per ser futur”

Only

 

Només quan dediquem temps a 
les coses que ens agraden, 
podem gaudir-les plenament.

Per això, a Juvé & Camps 
portem 100 anys donant temps 
als nostres caves per aconseguir 
l’excel·lència.
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El relleu durant 30 anys ha funcionat i ha de continuar 

fent-ho per ser futur. Aquí cal agrair a totes aquelles persones 

que en un moment o altre han decidit fer un pas per ser part 

d’aquesta Festa. El punt d’inflexió cabdal fou quan la Gran es 

va fer seva la Petita com una part única, pròpia i indestriable 

de la Festa de la Fil·loxera. Contra tot pronòstic les persones 

participants de la nit també gaudien fer-ho de dia després de 

la nit d’Empalmades de Fires. Cal reconèixer el seu temps, la 

voluntat i la feina feta. Sinó estaríem escrivint sobre temps 

pretèrits i res més. La Festa de la Fil·loxera Infantil s’escriu 

cada dia per ser futur. 

La canalla juga a ser Fil·loxeretes que peten quan ves-

teixen la samarreta de la Fil·loxera qualsevol dia de l’any, ens 

emocionem quan veiem als xics ballar i aplaudir el Triomf 

Final quan sona al Pavelló de l’Ateneu per animar al Noia, 

convidem a venir altres persones per gaudir de la Festa 

Infantil quan s’escau en cap de setmana, ens corprèn quan 

el confeti groc esclata al bell mig de la Plaça de l’Ajuntament 

al final de la Festa, ens fa somriure com la canalla fa servir 

els barrets per acumular-lo i continuar la celebració quan 

aquesta ha acabat, ens enganxa veure-ho i ser-hi. 

Tot això i així és la Festa de la Fil·loxera Infantil. Per molts 

anys bonica.

Jep Bargalló i Yolanda Márquez
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Llarga vida,
Fil·loxera Infantil!

Sempre ens apuntaven a tot arreu i ma mare, que vetllava 

perquè el meu germà i jo fóssim partícips de tot el que 

passava d’interessant al poble, no va dubtar en apuntar-me 

a participar a la Festa de la Fil·loxera, que aleshores no tenia 

un espai específic per als infants, però sí que els integrava 

dins la Festa gran barrejats amb els adults. Amb un vestit de 

pagesa que em va fer fer a mida amb una roba de floretes 

que vam comprar al mercat, el meu rol era ballar en rotllana 

amb pageses i pagesos de totes les edats i després tirar unes 

cebetes a terra, que per petites que eren -i per petita que era 

jo-, les recordo fent un gran terrabastall!

 

I, com que ens apuntaven a tot arreu, l’any ‘92 també ens 

van apuntar a l’esplai d’estiu com cada estiu i, aquell any, els 

nostres monitors ens van dir que crearíem uns elements per 

tal de celebrar una cercavila infantil de la Fil·loxera. I així ho 

vam fer. Al meu grup ens tocava fer fil·loxeretes i vam inflar 

uns globus molt grans que vam recobrir de paper maixé i 

als que vam posar ulls, antenes i una espècie de bec i vam 

pintar de color groc. Eren uns capgrossos la mar de graciosos 

que vam lluir passejant pel poble, juntament amb la Fil·loxera 

gran que havien fet els del grup del meu germà, i segurament 

altres elements que no recordo. 

Amb els anys, ja d’adolescent, vaig voler participar a 

la Festa des d’una altra vessant i, com no podia ser d’una 

altra manera, em venia de gust participar-hi de manera 

musical. Així doncs, em vaig apuntar a fer de timbalera. 

Érem els Timbalers de la Fil·loxera (abans que existissin els 

Tabalots), tant de la infantil com de la gran. Érem pocs però 

ben avinguts, amb ganes d’aprendre i de crear ritmes nous. 

Recordo aquella etapa amb molt d’entusiasme!

Ja una mica més gran, vaig marxar a França a estudiar 

i treballar i vaig haver de desconnectar de la Festa, però, al 

tornar, no vaig dubtar en reincorporar-m’hi, aquesta vegada 

des de dues vessants diferents. Una va ser entrar a formar 

part de les pageses de capgròs –amb qui encara ballo!- i, 

l’altra, va ser fruit d’una comanda: l’Associació em demanava 

que creés una música per a un nou element de la Fil·loxera 

Infantil: les Larves!! 

“Eren uns capgrossos 
la mar de graciosos que 
vam lluir passejant pel 
poble, juntament amb 
la Fil·loxera gran”
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Així va ser com vaig intentar posar-me a la pell de nens 

i nenes d’uns 4 anys, imaginant-me’ls amb una espècie de 

cotonines en forma de Fil·loxera petita, i vaig anar remenant 

melodies al piano fins que en vaig trobar una, amb un aire 

divertit, que em va semblar que podria encaixar amb aquest 

element tan simpàtic. 

Era una melodia que tenia clarament tres parts 

consecutives diferents i, sense que m’ho haguessin demanat, 

em vaig imaginar també un ball que podrien fer els infants 

sobre aquella música, ja que la pròpia melodia semblava 

que demanava ser ballada d’aquella manera. (De fet, qui hagi 

ballat de larva -o tingui fills que ho hagin fet-, al sentir la 

música li deu venir al cap la cantarella “Un, dos, tres, el peu 

dret. Un, dos, tres, l’altre peu...”  que utilitzem des del primer 

any que vam ensenyar el ball com a recurs per a facilitar 

la memorització dels passos i associar-los amb la música, 

gairebé com si fos una cançó i aquesta en fos la lletra). 

 

Jo vaig tenir l’honor d’inventar la melodia i el ball de les 

Larves, del que em sento molt orgullosa, però vull remarcar 

que, gran part de la màgia que desprèn aquesta peça musical, 

és deguda al bonic arranjament que li va fer el Paton Felices 

per ser tocada amb l’Orquestrina. 

Com que ho havia creat i tenia clar com havia d’anar, vaig 

començar a fer-me càrrec dels assajos d’aquest nou ball, 

juntament amb el Jep Bargalló. Posteriorment també s’hi va 

afegir la Regina Pinyol. I tots tres, amb alguna col·laboració 

puntual que hem agraït molt, hem estat els encarregats 

d’ensenyar el ball i acompanyar al grupet d’infants que 

s’apunten cada any amb moltíssima il·lusió, ja que acostuma 

a ser la primera vegada que poden participar a la Festa des 

de dins. Es crea un ambient molt bonic, amb les Larves, ja que 

tots els petits viuen la tasca de fer-les ballar amb molta alegria 

i intensitat. Els més petits de la Festa ho donen tot per fer ballar 

aquest element tan especial, que a molts ens té el cor robat! 

Finalment, la meva vida ha estat sempre bastant vinculada 

a la Fil·loxera Infantil i en els meus gairebé 41 anys (igual 

d’anys que la Festa) he tingut la sort de poder fer diferents 

papers de l’auca i, sobretot, de viure de molt a prop la creació 

d’elements i balls. Estic molt contenta de veure com aquesta 

Festa ha anat creixent i, en el seu 30è aniversari, felicito a 

tots els que hi han tingut alguna cosa a veure! Llarga vida a 

la Fil·loxera Infantil!

Anna Roig Castellví

“Vaig tenir l’honor  
d’inventar la melodia 
i el ball de les Larves,  
del que em sento molt 
orgullosa”
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- Qui és l’Isaac Pedrola?

Sóc de cal Matxaco, és a dir, de Sant Sadurní de tota la vida, 

on vaig néixer (això diu el meu DNI) i on he crescut durant els 

últims trenta-vuit anys. Visc en un barri als afores on es van 

establir els meus avis paterns després de deixar la casa al 

centre del poble, juntament amb molts d’altres treballadors 

d’unes caves cap als anys 70, en una casa on han viscut els 

avis, pares, tiets, i ara jo amb la Núria, la meva inseparable 

companya de vida. He estat professionalment lligat en l’àmbit 

de l’educació, en el lleure i actualment treballo com a tècnic 

de projectes en una associació cultural d’àmbit nacional.

- L’Isaac més groc:

Sóc soci de la Fil·loxera des de ves a saber quan. De ben 

jovenet, després d’estrenar-me (i estrenar) la Festa Infantil on 

també vaig tocar el timbal fins al 2005. Vam començar amb 

un grup d’amics dels de tota la vida, amb el Roger i l’Ivan 

féiem percussió com a activitat extraescolar. Impulsats pel 

Pep Picas i la Xon Llopart vam crear, potser sense saber-

ho, l’embrió dels Timbalers de la Fil·loxera. Ens ho vam 

passar d’allò més bé tant a casa com a les sortides arreu 

de Catalunya i part de l’estranger. A banda de la Fil·loxera, 

també acompanyàvem els Diables. De fet, qualsevol excusa 

era bona per compartir la passió per la percussió i el foc allà 

on fos i sense importar el color de samarreta. A la Festa he fet 

de Fil·loxereta esporàdicament, però durant els últims quinze 

anys la meva participació el dia 8 de setembre ha estat amb 

el Ball dels Ceps, els més ben plantats! També fa un bon 

grapat d’anys que col·laboro amb la Fil·loxera Infantil ajudant 

a coordinar els ceps més joves.

- Com recordes els teus inicis en el món de la cultura popular?

El primer record que em ve al cap és del meu avi Paco 

portant-me de la mà i avançant ràpidament pel carrer en 

direcció contrària a la resta de la gent que semblava que 

fugís d’alguna cosa. No sabia de què fins que, de cop i volta, 

ens vam trobar cara a cara amb la Fil·loxera Gran avançant 

encesa cap a nosaltres. No em vaig espantar, al contrari! Crec 

que des del moment que vaig veure aquella bèstia tan gran 

(poseu-vos en el punt de vista d’un nen) escopint foc en mig 

d’un deliri col·lectiu vaig quedar enamorat de la pirotècnia i 

de la festa popular (o així és com ho recordo amb el temps. 

La Fil·loxera, padrina de la Bèstia 
dels diables SE M’N REFUM

Entrevista al sadurninenc Isaac Pedrola,
actual president dels diables SE M’N REFUM. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

filoxereta anunci V3.pdf   1   16/6/21   17:13

comic-2021-24pagines.indd   24comic-2021-24pagines.indd   24 17/6/21   10:0017/6/21   10:00

Nom: Isaac (per estalviar, hi ha qui em diu Is)
Edat: 38, o com diuen els nascuts a Sant 
Sadurní el 1984, 25+13
Un poble: Amb tots els seus encants i 
mancances, Sant Sadurní d’Anoia, òbviament
Un color: Vermell, és clar
Un somni fet realitat: Fer de l’activisme la 
meva professió
Un somni pendent: Escriure un llibre 

Un esport: L’hoquei patins
Una cançó: Back in black (AC/DC)
Una pel·lícula: Star Wars Episodi V, l’Imperi 
contraataca
A les xarxes:
Instagram: @isaacpedrola
Twitter: @isaacpedrola
Facebook: /isaacpedrola
Perfil que recomanaries: @semnrefum
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Segurament si pregunteu als de casa us diran que sí que em 

vaig espantar i molt!). A banda, la família de la meva mare 

és de Vilafranca i molt arrelada a la cultura popular. Deixant 

de banda rivalitats veïnals, a mesura que vaig anar creixent, 

vaig viure intensament la Festa Major de la capital, fet que 

em va portar a descobrir que a la comarca i a la resta de 

poblacions del nostre país tenien les seves pròpies tradicions 

i manifestacions culturals, totes semblants però diferents, 

endinsant-me així en aquest infinit i interessant món.

- El naixement de la Festa de la Fil·loxera Infantil. Com ho 

recordes? Quin element vas construir?

Va ser a l’esplai d’estiu que fèiem a les antigues escoles 

on ara hi ha el pavelló municipal. Entre altres persones, de 

monitor tenia en Jep Bargalló, amb els anys hem coincidit 

innumerables ocasions en diferents espais de l’associacionisme 

sadurninenc. Sense ser-ne conscients, aquell grup d’infants 

vam ser els protagonistes de la primera Festa de la Fil·loxera 

Infantil. Durant l’estiu, els diferents grups de l’esplai vam 

crear rèpliques dels elements de la Festa dels adults a base 

de materials reciclats. El meu grup vam fer uns caps de 

Fil·loxereta amb caixes de cartró i paper maixé, uns altres 

van construir ceps amb torretes i filferro i els nens més grans 

van crear la primera Fil·loxera Infantil, tot amb l’objectiu de 

poder sortir per Fires al setembre. Aquells primers elements 

eren molt efímers i, a excepció de la Fil·loxera Infantil, cada 

any se’n creaven de nous. No puc estar-me d’esmentar els 

“Fil·lodracs”, uns híbrids de fil·loxera i drac que vam crear per 

la segona Festa Infantil i que segur que no van deixar a ningú 

indiferent. 

- 30è Aniversari de la Festa Infantil.

Quan ara et plantes a la Plaça de l’Ajuntament un 8 de 

setembre al migdia sembla increïble l’evolució que ha tingut 

en aquests trenta anys i el “monstre” que s’ha convertit la 

Festa Infantil, gràcies a l’entusiasme d’aquells pioners que 

van apostar per crear un espai pels nens i nenes en aquesta 

celebració i que és bàsic per entendre la Festa de la Fil·loxera 

en el seu conjunt el dia d’avui. Poder dir que hi sóc des del 

primer dia és un orgull. 

- Que et fa despertar la il·lusió i les ganes que hi poses?

És difícil d’expressar en paraules. La fal·lera per la cultura 

popular és una cosa que un dia entra a la teva vida i ja no 

te’n pots lliurar. Com més coneixes aquest món, més ganes 

en tens. Quan viatges, coneixes les festes tradicionals 

d’altres indrets i mires d’entendre-les, t’ajuda a empatitzar 

amb la gent i conèixer la seva història, costums, etc. Però el 

millor és participar els dies assenyalats al teu barri o ciutat 

acompanyat de milers de persones que deixen de banda allò 

que les separa i se centren en el que les uneix. Això és, en 

essència, la força d’un poble, la força de la gent.

- Quina ha estat la teva millor experiència en els anys que 

portes dedicats a la cultura popular?

La millor experiència és compartir aquesta passió amb 

persones meravelloses. Poder tirar endavant projectes amb 

gent tant o més entusiasta que tu no té preu! Quan et penses 

que ets un malalt d’aquest món descobreixes que hi ha gent 

que encara ho és més i et vas retroalimentant fins a poder fer 

coses que en un principi eren inimaginables.

- Una gran implicació a l’esport i en concret al Noia Freixenet.

Com molts nens i nenes de Sant Sadurní, de petit vaig 

jugar a hoquei a l’escola, però ho vaig deixar de ben jove. 

No us enganyaré, l’esport català no s’ha perdut res amb la 

meva prematura retirada! Però a casa la passió per l’hoquei 

s’ha viscut des de sempre. Els diumenges els meus pares 

em portaven a l’Ateneu a veure els partits del Noia Freixenet 

i recordo haver-me desplaçat a pistes mítiques com a les 

Comes d’Igualada, aquella època de Santi Carda, Folguera 

i companyia. Més endavant, per allà el 2006 començo a 
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col·laborar amb Noia de la mà del Toni Sisternas i, juntament 

amb el Xavi Torné, creem i gestionem la primera web del club. 

I fins el dia d’avui, on juntament amb l’Edgar Mata i la meva 

germana Eva mirem de donar un cop de mà en les tasques 

de comunicació de l’entitat.

- També fas saltar i ballar els gegants de Sant Sadurní.

Això són paraules majors! Sense saber ben bé com, el 

2018 em trobo que jo i uns amics estem fent el relleu als 

que fins fa poc (i durant uns 40 anys) van ser els geganters 

de Sant Sadurní. Picant molta pedra aconseguim reunir un 

bon grup de persones disposades a assumir aquesta tasca. 

La nostra idea és obrir la colla al poble, convoquem una 

assemblea i ens constituïm com a associació sota el nom 

de Colla Gegantera de Sant Sadurní d’Anoia. Introduïm nou 

vestuari, nous elements com ara gegantons i capgrossos 

per ampliar els perfils dins la colla i el desembre del 2021 

organitzem una trobada per commemorar el 80è aniversari 

de la parella de gegants de la vila. Aquest era el primer pas. 

A partir d’aquí toca consolidar la colla, fer sortides, noves 

trobades… tot està per fer!

- No ens podem oblidar dels Barris i concretament el Barri 

Església. El 2021 vau escollir com a temàtica de les catifes a 

la Fil·loxera en commemoració del 40è aniversari.

Quan parlem de cultura popular no ens podem quedar 

només en els balls, correfocs, bèsties i cercaviles. La cultura 

popular són totes aquelles manifestacions culturals que 

originalment organitzaven i participaven les classes populars, 

a diferència de la cultura més acadèmica o elitista. El màxim 

exponent que tenim a Sant Sadurní són les Festes dels Barris, 

que segons diuen se celebren des del segle XIX i que no 

s’han deixat de celebrar mai (excepte durant la Guerra Civil) 

coincidint, com moltes festes tradicionals i populars, pel 

Corpus. Mantenir avui en dia una festa de fa dos segles és 

un luxe i del que n’hauríem de ser molt conscients, estimar-

la i cuidar-la com un tresor. L’any passat, amb la pandèmia 

encara ben present, la comissió del Barri Església (com la 

resta de comissions) ens vam veure obligats a adaptar els 

actes. En el nostre cas ens vam centrar només en fer una 

catifa a la plaça, deixant de banda els carrers de l’Església 

i Fontanilles que habitualment guarnim. Els 40 anys de 

la Fil·loxera es mereixien una catifa. A més fer-la al mateix 

lloc exacte on cada 8 de setembre se celebra la Festa tenia 

tot el sentit del món! Vam comptar amb la col·laboració de 

persones de l’Associació i això ens ho va fer tot més fàcil. 

PARLEM DELS DIABLES I LA BÈSTIA

- Els diables estrenen junta i també un nou president.

Des del desembre del 2021 tinc l’honor i la responsabilitat 

de ser el president dels diables Se m’n Refum. Jo ja formava 

part de l’equip anterior, desenvolupant tasques de secretaria. 

Els estatuts determinen que cada quatre anys s’ha d’escollir 

una nova junta i quan va tocar presentar una candidatura, 

vaig acceptar posar-me al capdavant només perquè hi havia 

un gran equip al costat. Actualment la junta està formada per 

12 persones, amb entusiasme i capacitats molt diverses que 

ens permetran continuar fent créixer la colla.

- Com estan vivint el present els diables Se m’n Refum?

En el període anterior vam “endreçar” una mica la 

colla. Avui som més de 200 persones sòcies i hi ha moltes 

tasques que no es veuen, però que demanen molt de temps i 

dedicació i són indispensables perquè tot rutlli i poder fer allò 

que tothom vol, que és sortir a cremar el carrer i passar-ho 

bé. No volem perdre l’essència del que som: diables, per tant, 

transgressors i trencadors, però també volem ser una entitat 

acollidora on tothom s’hi pugui trobar a gust i desenvolupar 

la nostra activitat amb totes les garanties. Pel que fa als dos 

anys de pandèmia ens han afectat com a la resta d’entitats 

i associacions. El teixit associatiu està tocat, però ni molt 

menys enfonsat! Estem segurs que a poc a poc anirà tornant 

a la normalitat i podrem gaudir com hem fet sempre.

- El naixement de la Bèstia.

Amb la voluntat de sumar i fer créixer el teixit associatiu 

de la vila, l’any 2017, coincidint amb el 30è aniversari de 

l’associació, s’aprova en assemblea el projecte per crear una 

bèstia de foc. Amb el Pedro i la Pilar, i el suport de la colla, 

ens en fem càrrec. Volíem que fos una més de les ofertes de 

cultura popular del poble i com a tal, volíem que tingués un 

significat i una raó de ser. No volíem crear una bèstia pels 

Se m’n Refum, sinó una bèstia per Sant Sadurní d’Anoia. Uns 

anys abans, amb l’ajuda de la Mariola Ferràs, havíem creat 

els vestits dels personatges que participen en la lectura dels 

Versots per Festa Major i que s’inspira en el “ball parlat” 

dels diables tradicionals, on es representa la lluita del bé 

(Sadurní i Venat) contra el mal (Llucifer i la Diablessa). Seguint 

el sentit que tenia incloure aquests personatges, vam voler 

buscar una figura inspirada en el martiri del nostre patró, 

que segons s’explica, va ser arrossegat pels carrers amb 

les extremitats lligades a uns braus. A l’església del poble, 

“Quan parlem de cultura 
popular no ens podem 
quedar només en els 
balls, correfocs, bèsties i 
cercaviles”



18

darrere l’altar, a banda i banda de la figura del Sant s’hi 

poden veure representats dos caps de brau que recorden 

aquest fet. Aquesta va ser la premissa per crear la figura 

que es va encarregar a la Dolors Sans, artista penedesenca 

que es dedica professionalment al disseny i construcció 

d’imatgeria festiva i que es va estrenar amb la fabricació de 

les fil·loxeretes. També teníem molt clar que en cap moment 

la Bèstia (nom que vam donar al projecte i que es va quedar 

com a definitiu) naixia com a alternativa a res, sinó com a 

un complement. És per això que vam demanar a la Fil·loxera 

que apadrinés la nova figura, com a símbol de germanor 

entre les dues entitats i amb la voluntat de seguir creixent 

conjuntament i continuar l’acostament de les dues entitats 

dels últims anys.

- Quins projectes teniu en un futur immediat?

Una de les línies de treball de la nova junta de l’entitat 

és “ser allà on no hi som prou”. Volem crear complicitats 

amb entitats i associacions del poble per organitzar actes i 

tirar endavant projectes que van més enllà de l’interès propi 

de la colla. En poques paraules, fer pinya i crear sinergies 

per poder arribar més lluny. Per aquest any hem creat els 

“Vermuts Diabòlics”, que volem que siguin espais de trobada 

entre persones, però també entre diferents col·lectius per 

conèixe’ns i sobretot, passar-ho bé! Amb la incorporació de 

la Bèstia ens volem introduir en el món del bestiari festiu i 

poder fer sortides i conèixer bèsties de tot el territori. Per altra 

banda, el 2023 farà 30 anys que vam incorporar els Versots 

com a acte propi de la colla i ho volem commemorar d’una 

manera especial.

ENS POSEM REFLEXIUS:
LA CULTURA POPULAR A CATALUNYA

- Com veus el futur de la Festa de la Fil·loxera?

La Festa de la Fil·loxera s’ha guanyat a pols ser la festa 

més representativa de Sant Sadurní. La gent se l’ha fet seva 

i ens costaria molt trobar algú del poble que no s’emocioni 

escoltant les notes del Triomf Final. Tot i que hi ha pobles 

que compten amb festes molt més antigues, la Fil·loxera és 

una gran festa de les de creació recent, des que es va produir 

una reapropiació popular dels carrers passat el franquisme, 

per entendre’ns, que explica un fet històric del nostre poble 

i de com ens vam sobreposar a una gran adversitat. En el 

futur ha de seguir sent així i ha de saber créixer i mantenir-

se. Des de la seva creació està en expansió, incorporant 

elements nous i millorant en aspectes de funcionament que 

la fan més participativa alhora que més segura, així i tot cal 

assegurar-ne bé la base perquè passin les generacions i la 

Festa segueixi allà, amb tots els seus canvis i millores, però 

fidels a l’escència del que la defineix.

 

”No podem perdre el sentit 
d’allò tradicional que 
bàsicament és el que ens 
defineix com a poble”

“Sembla increïble l’evolució 
que ha tingut en aquests 
trenta anys i el “monstre” 
en que s’ha convertit la 
Festa Infantil”



- Com veus el futur de la Bèstia i els diables SE M’N REFUM?

Espero que la colla de diables, amb tots els grups que 

compta (tabalers, diables, joves diables i la Bèstia) continui 

representant el que representa actualment: la disbauxa, una 

eina de trencament amb la norma establerta. El foc és un 

element purificador i ens ha d’ajudar a “cremar” tot allò amb 

el que no ens conformem. Hem de saber bé quin és el nostre 

rol dins l’oferta de cultura popular de Sant Sadurní. Com ja he 

dit, no som una alternativa a res ni a ningú, i tot i que potser 

és difícil evitar-ho, no podem caure en la trampa de comparar 

dues entitats com són la Festa de la Fil·loxera i els Se m’n 

Refum. Està clar que els Diables no som com la ‘Filo’, però és 

que mai ha sigut el nostre objectiu. Per fer de Fil·loxera, ja hi 

ha la Fil·loxera! Com a colla hem de ser capaços d’evolucionar, 

però també mantenir la nostra raó de ser.

- Creus que està prou valorada la cultura popular a Catalunya?

Jo penso que sí, però és cert que la meva visió és des 

de dins d’una bombolla on tothom està implicat en major 

o menor mesura en la cultura popular i tradicional. Per 

cada poble les seves festes són les millors, i així ha de ser! 

Mantenir les festes i les tradicions és el que ens defineix 

col·lectivament. Ens connecta amb els nostres avantpassats 

i ens ha de connectar amb els descendents. Està clar que 

en un món globalitzat cada vegada celebrem més festes i 

manifestacions culturals importades, però això tampoc ens 

ha d’alterar. Quan parlem de cultura popular ens referim a 

la cultura que fa la gent, i per tant, si en les comunitats cada 

vegada hi ha més diversitat, les festes seran més diverses, 

ho hem de viure amb naturalitat. Però no podem perdre 

el sentit d’allò tradicional que bàsicament és la que ens 

defineix com a poble. Per sort els calendaris festius són 

molt llargs i hi ha moments per a totes les expressions!

- Què creus que ens falta als catalans, d’una banda, i als 

polítics, de l’altra, per a millorar la situació? Tot depèn d’una 

part? Que podem fer-hi els sadurninencs?

Del que ens queixem sovint les persones que ens ha 

tocat estar al capdavant d’entitats i associacions sense 

ànim de lucre siguin culturals o socials, són dels entrebancs 

burocràtics que ens trobem i que cada vegada ens complica 

més la tasca, ens desanimen i ens obliguen, moltes 

vegades, a plantejar-nos si tot plegat té sentit. Crec que 

les administracions públiques (i privades) haurien de ser 

més sensibles en aquestes coses i que al final, quan des de 

Diables, la Fil·loxera o qualsevol altra entitat tirem endavant 

activitats i projectes no ho fem en benefici personal ni tan 

sols de les nostres entitats! Ho fem pensant en un benefici 

de tota una comunitat. Si ens ho parem a pensar bé estem 

anant a contracorrent, el sistema capitalista no pot concebre 

que hi hagi un grup persones sonades (així és com ens 

deuen veure) que se sent realitzada organitzant correfocs, 

festes populars i una llarga llista d’actes sense esperar-

ne un rendiment econòmic a canvi. Com a sadurninencs 

no podem esperar que ens ho donin tot mastegat. Cal 

fer relleus generacionals constants per no cremar a les 

persones que ho tiren endavant, però també per oxigenar i 

aportar nous punts de vista.

 

- Et deixem el micro obert.

Crec que ja he parlat prou! Només vull aprofitar aquestes 

últimes línies de l’entrevista per agrair-vos aquest espai 

pels Se m’n Refum i a nivell personal deixar expressar els 

meus sentiments i pensaments.

- Moltes gràcies, Isaac.

A vosaltres. Visca la cultura popular!
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Samarreta 2022
Mar Carda, dissenyadora de la samarreta

Després d’acabar els estudis en disseny gràfic encara em 

costa definir-me com a disseyadora gràfica, però suposo que 

aquesta és una bona oportunitat perquè em permeteu poder 

presentar-me com a tal. 

 

De fet m’agradaria fer-ho de mil maneres més. Des de 

sempre he dibuixat i des de fa uns anys m’he introduït en el 

món de la il·lustració digital. També he indagat en el món de la 

ceràmica, la joieria i l’estampació tèxtil. L’art sempre ha estat 

present i ha marcat la meva trajectòria.

Agafeu-vos a la definició que més us convenci, perquè 

totes formen part de mi i de la mateixa manera totes han fet 

possible el disseny de la samarreta d’enguany.

Paral·lelament, la meva trajectòria a Sant Sadurní també 

ha format part del procés i disseny de la samarreta d’enguany. 

Visc al poble des que vaig nèixer, i a casa hem viscut la Festa 

com una de les dates més senyalades de l’any. Permeteu-

me també dir-vos que des del moment en que em van fer la 

proposta, i encara a dia d’avui, segueixo il·lusionada per dir 

que he fet la samarreta de la Festa de la Fil·loxera!

El disseny de la samarreta de la Festa d’aquest any ha 

estat creat amb la premissa de la cel·lebració del trentè 

aniversari de la Festa de la Fil·loxera Infantil com a tret 

indispensable.

En el paper d’il·lustradora o dibuixant, hagués iniciat un 

procés creatiu molt més lliure i intuitiu, deixant-me portar per 

la nena petita que porto a dins i pel que per a mi suposava 

viure la festa del nostre poble. Deixant els traços més lliures i 

aleatoris i aportant-li un aspecte més infantil, canalla i divertit.

Però com us deia, la Mar dissenyadora també ha estat 

present per donar-li un aspecte més viu i intens. Més ferotge i 

provocador. Analitzant el públic de la Festa, el que s’ha fet els 

anys anteriors i com les tintes poden fer lluir millor les formes. 

Així doncs, he treballat sense oblidar el trentè aniversari de 

la Infantil, però també pensant en la resta de sadurninencs i 

sadurninenques que ja no som infants, però que ens agrada 

lluir la samarreta els dies de setembre,i els de la resta d’any!

En la samarreta es crea de manera integrada un petit 

logotip que presenta els trenta anys de la festa infantil i 

una il·lustració principal amb diferents elements de la festa, 

acompanyat per les flames i el foc que fan que la nostra Festa 

cobri vida.

Desitjo que la proposta sigui rebuda amb la mateixa 

il·lusió i ganes amb que l’he elaborada i que gaudim de la 

festa aquest 2022 lluint-la plegats!

Vestim de groc l’infant que portem dins!

Bona Festa de la Fil·loxera a totes! 
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Cartell 2022
Albert Carbó, dissenyador del cartell

L’any passat, em van oferir un projecte únic i apassionant, 

un repte com a artista i dibuixant. Donar vida a una història 

sobre la fil·loxera, durant el curs d’un bon grapat d’anys.

Des de petit sempre volia dibuixar còmics, i sempre he 

viscut la Festa de la Fil·loxera com una festa màgica i única 

entre totes.

Sumar dos elements tan importants com aquests és tota 

una aventura. I aquest any, a part del segon número del 

còmic, m’han donat l’oportunitat d’elaborar el cartell de la 

Festa, l’any que se celebra el 30è aniversari de la Festa dels 

més petits, tan destacada com la dels grans, una festa que 

fa que tots els petits i petites de Sant Sadurní tinguin un dia 

especial i tenyit de groc.

El cartell representa l’alegria de l’Ona (la coprotagonista de 

la nostra història al còmic) tot celebrant el dia de la fil·loxera 

infantil, festa que en el número d’aquest any descobreix. 

I veiem la Maria, mirant-la amb la tendresa de tots quan 

mirem els petits gaudir i passar-ho bé. 

He volgut representar amb aquesta il·lustració, el que 

representa per mi aquesta festa. 

Alegria, tendresa i molt de groc!

“M’han donat l’oportunitat 
d’elaborar el cartell de la 
Festa, l’any que se celebra 
el 30è aniversari de la festa 
dels més petits”
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REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS

No ens cansem de dir que la Festa no només són els dies 7 i 8 

de setembre, són els 365 dies de l’any. Tot un any, de Festa a 

Festa, que serveix per posar-ho tot a punt. Si l’any passat va 

ser el torn de la Fil·loxera gran i de les 30 Fil·loxeretes, ara ha 

arribat el torn de fer passar els gegantons dels Set Savis pel 

taller i reparar el desgast que han anat patint els últims anys.

També hem fet petites intervencions a les Fil·loxeretes infantils 

i farem un rentat de cara a la Fil·loxera infantil, incloent-hi 

millores en els punts de foc per tal que els més petits de la 

Festa puguin viure-la més intensament.

Novetats i projectes

Un any més som aquí per presentar-vos 
les novetats de l’any. I sí, si una cosa no 
hem deixat de fer en aquesta pandèmia és 
reinventar-nos, buscar noves idees, planificar 
nous projectes, o bé, recuperar allò que 
teníem pensat però que no hem pogut fer en 
els darrers dos anys.

Com ja us hem dit a la presentació d’aquest 
programa, la principal novetat –si la pandèmia 
ens ho permet– és que tres anys després 
tornem a Plaça. Estem centrant tots els 
esforços perquè això sigui així, no ho dubteu 
pas. Serà un any especial, no només pel 
retorn a l’esperada normalitat, sinó perquè 
podrem celebrar amb tots vosaltres –un any 
després– el 40è aniversari i, a més d’alguna 
sorpresa que us tenim preparada, ho farem 
retransmetent en directe la Festa a través de 
la Xarxa de Televisions Locals.

Prepareu-vos, doncs, per bufar ben fort les 
espelmes fil·loxeraires. Enguany celebrem 
el 30è aniversari de la Festa de la Fil·loxera 
Infantil amb tot un conjunt d’activitats que 
podeu consultar en aquest programa.

LA FIL·LOXERA JUVENIL

Amb la intenció d’evitar que tots els nens i nenes de 14 anys 

que participen per última vegada amb la Festa de la Fil·loxera 

Infantil s’hagin d’esperar fins a complir la majoria d’edat per 

participar amb els adults, aquest 2022 s’incorporarà dins 

de la Festa de la Fil·loxera Infantil un grup de Fil·loxeretes 

juvenils. Tots aquells adolescents d’entre 14 i 18 anys que ho 

vulguin, podran atacar Sant Sadurní amb les Fil·loxeretes i un 

foc especial per a ells. 
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NOVETATS ALS RECORREGUTS

Si bé no són novetats sí que és el primer any que podrem 

aplicar alguns canvis a la Festa decidits des del mes de 

setembre del 2019. El primer de tots és que recuperem el 

tradicional recorregut de la Festa de la Fil·loxera Infantil, 

començant a la Plaça de l’Església i acabant a la Plaça de 

l’Ajuntament.

L’altra novetat important d’aquest 2022 serà a la petada final 

de l’Escampada del dia 7. Anys després d’haver-hi inclòs la 

Fil·loxera gran, ara fem un pas més i simbolitzarem l’arribada 

de la plaga amb una petada dels ceps ja infectats, amb el seu 

color vermell tan característic. 

NOU CAPÍTOL DEL CÒMIC:  
LA DELS MÉS PETITS

Si esteu llegint aquest article és que heu tornat a confiar 

en nosaltres i heu adquirit el programa d’aquest 2022. Hem 

mantingut el format que ja vam implantar l’any passat, 

combinant articles amb tota la programació de l’any, així com 

un nou capítol del còmic.

La dels més petits ens convida a conèixer la història de la 

Festa Infantil a través d’un conjunt de sadurninencs que ara 

fa 30 anys van veure la necessitat d’apostar pels més petits 

de la casa i ajudar a assegurar el futur de la Festa.

NOVETATS A LA BOTIGA

Tot això que us hem explicat ho podem fer gràcies als 

ingressos que tenim a través de la botiga de la Fil·loxera. Una 

de les nostres principals fonts d’ingressos que ens permeten 

mantenir viva la Festa.

A més de posar a la venda la nova samarreta de l’any, obra 

de la sadurninenca i companya de la Comissió Mar Carda, 

ens hem renovat i hem apostat per noves carpes que ens 

donaran una nova imatge.
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Sóc en Jordi Sogas Raventós, membre actiu de la Festa de 

la Fil·loxera des dels seus inicis.

He fet de cep, timbaler i ja fa uns anys, geganter dels Set 

Savis. També, transversalment, durant tots aquests anys he 

posat la megafonia a molts dels actes de la Fil·loxera (a la 

Festa gran, a la Festa Infantil, a la Casa dels Avis, al Dinar del 

Brot, al Sopar de la Gàrgola,...). 

Recordo els inicis de la Festa, quan el meu pare i jo 

posàvem els altaveus a la Plaça de l’Església. Aleshores, la 

il·luminació era una bombeta de 500 watts penjada amb un 

cable d’acer al mig de la plaça, que per donar efectes de llum, 

maniobraven el cable des de la parròquia. Com ha canviat 

tot... Hi ha imatges dels primers anys on es veu la plaça buida 

i on, pràcticament, només hi havia els que participaven amb 

els balls i elements de foc. 

Que diferent a com es viu ara...!!!

De fet, d’això us venia a parlar, de les gravacions que vam 

anar enregistrant durant tots els anys de la Festa.

La Festa darrere les càmeres

“Recordo els inicis de 
la Festa, quan el meu 
pare i jo posàvem els 

altaveus a la Plaça de 
l’Església. Aleshores, 

la il·luminació era una 
bombeta de 500 watts 
penjada amb un cable 

d’acer al mig de la Plaça”
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Ja fa molts anys, el meu pare, en Miquel Sogas (llavors 

propietari de la botiga “Ràdio TV Sogas”), va començar a 

gravar tota mena d’actes del nostre poble, i per tant, també 

va enregistrar les primeres imatges de la Fil·loxera, una 

Fil·loxera feta de paper-cartró, que podia “petar” al mig d’una 

Plaça de l’Ajuntament plena de cotxes aparcats; o imatges on 

es veuen els portadors de les primeres Fil·loxeretes vestits 

amb “monos” de treballar de color blau. Tot això ho gravàvem 

amb una d’aquelles primeres càmeres, aquelles tant grans 

i pesants, que fins i tot tenien el gravador separat de la 

màquina perquè te’l poguessis penjar a l´espatlla.

Mica en mica, vaig anar agafant l’afició de gravar amb la 

càmera i així és com ara hem pogut recopilar moltes imatges 

inèdites i passar-les a l’arxiu de l’Associació de la Festa de 

la Fil·loxera. En aquestes gravacions es pot veure, com amb 

els anys, els habitants de Sant Sadurní d’Anoia han passat 

de mudar-se per sortir de Fires, a passar unes festes vestits 

de groc.

Les imatges de la Festa de fa 40 anys i les d’ara han 

canviat molt, però el que n’estic segur que segueix igual 

és la intensitat amb la que ho vivim els sadurninencs i 

sadurninenques; esperant tot l’any per viure tots plegats la 

Festa de la Fil·loxera.

Jordi Sogas

“Mica en mica, vaig anar 
agafant l’afició de gravar 
amb la càmera i així 
és com ara hem pogut 
recopilar moltes imatges 
inèdites”
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ACTIVITATS

DINAR DEL BROT

Dia: 15 de maig

Lloc: Parc de la Bòbila 

Hora: 12.30h migdia

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

Dia:  6 de juliol

Lloc: Celler de la Fassina de Can Guineu

Hora: 20h 

ASSEMBLEA ORDINÀRIA

Dia:  28 de gener 2023

Lloc: La Fassina de Can Guineu

Hora: 12h migdia

BOTIGA DE LA FIL·LOXERA

Dies de venda:

MAIG

Diumenge 15 durant el Dinar del Brot (lloc especial - Parc de 

la Bòbila)

AGOST

Dissabte 20 matí

Dissabte 27 matí

SETEMBRE

Dissabte 3 matí i tarda (lloc especial) (The penguins + Trobada)

Dimarts 6 tarda

Dimecres 7 matí i tarda

Dijous 8 matí i tarda

Horari: Matins de 10.30h a 13.30h

           Tardes de 17.30h a 20h

LLoc: Plaça de l’Ajuntament

TALLERS TIMBALERS INFANTILS

Dies: 30 i 31 d’agost, 1 de setembre

Horari: de 18.30h a 19.30h

Lloc: Plaça de l’Església

Nascuts fins al 2018 inclòs

TALLERS PAGESOS INFANTILS

Dies: 30 i 31 d’agost, 1 de setembre

Horari: de 18.30h 19.30h al Col·legi El Carme

Nascuts fins al 2018 inclòs

TALLERS DE LARVES

Dies:  30 i 31 d’agost, 1 de setembre

Horari: de 18.30h 19.30h al Col·legi El Carme

Nascuts 2015 - 2017 ambdós inclosos

TALLERS ELEMENTS DE FOC:

Fil·loxeretes infantils: 30 d’agost

Ceps infantils: 31 d’agost

Fil·loxera infantil: 1 de setembre

Horari: de 18.30h 19.30h 

Lloc: al Passeig del Parc

A partir de 10 anys complerts el 8 de setembre 2022
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CURS DE FOC

Recordeu que per ser portador de qualsevol element s’ha de 

ser soci de l’Associació Festa de la Fil·loxera. En el cas dels 

menors d’edat, cal que el pare o la mare també sigui soci.

A causa de la normativa actual, per participar en la Festa és 

necessari que els socis participants facin el curs de Formació 

de Consumidors Reconeguts com a Experts. Aquest curs 

l’hauran de superar totes aquelles persones que vulguin 

participar en la Festa de la Fil·loxera o a qualsevol acte de foc 

en què prenguin part elements de l’Associació.

Per als participants a la Festa de la Fil·loxera infantil també 

hi haurà cursos programats. En aquest cas, els pares o tutors 

legals dels menors també hauran de fer el curs, participin o 

no en la Festa de la Fil·loxera.

NOTES IMPORTANTS

Per participar en els espectacles de foc és imprescindible 

portar roba i complements de cotó: mocadors al coll, barret o 

gorra de foc. En cap cas s’ha de llançar aigua als participants 

atès que la pólvora és imprevisible i s’ha d’evitar que els nens 

i les nenes se situïn a l’abast del foc. Es pot participar en la 

Festa de la Fil·loxera i en l’Escampada de Fil·loxeretes ballant, 

però sense agafar o estirar els participants, especialment si 

aquests porten elements de foc.

Tot el públic que participa en aquests actes en què hi ha foc és 

el responsable primer i únic dels accidents que puguin succeir.

NORMES DE
SEGURETAT CURS INFANTIL

De 8 a 14 anys. Els menors de 8 anys no han de fer el curs.

CURS ADULT

Més grans de 14 anys.

En aquests cursos només hi podran participar els socis de

l’Associació Festa de la Fil·loxera.

Dies i hores del curs: divendres 27 de maig i divendres 3 juny 

a les 19.30h del vespre.

Lloc: Casal d’Entitats de Sant Sadurní. Carrer Marc Mir, 15.

Inscripció: Cal enviar un correu electrònic a 
cursos@festadelafiloxera.cat amb les dades 
personals i el dia que es vol fer el curs.

Si no hi ha un mínim de 5 inscrits per una sessió, l’Associació 

la podrà suspendre i s’avisarà els ja inscrits.

INSCRIPCIONS ON-LINE

www.festadelafiloxera.cat 
Per participar a la Festa de la Fil·loxera i la Festa de 

la Fil·loxera Infantil (Fil·loxera, Fil·loxeretes, Ceps, Set 

Savis, Larves, Pagesos, Timbalers i Orquestrina)

Inici: Dimarts 17 de maig a les 16h 

Final: Diumenge 22 de maig a les 

23.59h

INSCRIPCIONS PRESENCIALS
Exclusivament per a les persones que no puguin

fer-ho on-line. 

Inici: Dimarts 17 de maig a les 16h

Final: Diumenge 22 de maig a les 14h

Lloc: La Fassina de Can Guineu

Podràs trobar més informació a

www.turismesantsadurni.com



DISSABTE  3  DE SETEMBRE

Posa’t la samarreta de la Fil·loxera i vine a l’ESPAI FIL·LOXERA. 
Celebrarem amb vosaltres la Festa Infantil i el Sopar de la Gàrgola 
amb totes les novetats d’aquest any a l’aparcament del Centre! 

Novetat

Hora: De 10h a 13h

C/ Diputació

WaterSlide, el súper tobogan aquatic urbà

Et pots tirar amb flotador o sense (apte per totes les edats). 

Tothom pot gaudir d’aquest inflable de 50m de llargada. 

Recordeu portar crema solar i roba de bany.

Kids & Us Facepainting

De fil·loxera, lleó, frozen, spiderman... Kids & Us et convertirem 

en allò que sempre has somiat!

Hora: De 12h a 13.30h

Reggae per Xics - The Penguins

Després de 3 anys i una pandèmia mundial, The Penguins 

torna amb un nou treball discogràfic; Quadern de Bitàcola, el 

5è amb el projecte Reggae per Xics adreçat al públic familiar.

A l’aparcament del Centre.

FESTA INFANTIL  

Hora: De 10h a 20h 

VIU LA FESTA I DONA SANG. Dona el millor de tu!

Al celler de la Fassina de Can Guineu

C/ Sant Pere, 40-42

Hora: 17h

Foto família 30è Aniversari de la Festa de la Fil·loxera 

Infantil a càrrec d’Óbal Estudi

Vine a la Plaça de l’Església amb la samarreta de la Festa 

i forma part d’uns dels actes icònics del 30è aniversari. 

Podran sortir a la fotografia tots els menors de 14 anys 

que vinguin vestits de groc

Tot seguit…

Tamborinada dels Timbalers infantils de la Fil·loxera

32

RECORREGUT: Plaça de l’Església, Mossèn Fon-

tanilles, Església, Hospital, Plaça de l’Ajuntament, 

Dr. Escayola i Raval 
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La trentada 
dels més petits

34

TROBADA DE BÈSTIES I FESTES POPULARS DE CATALUNYA

DISSABTE           3  DE SETEMBRE

Hora: 17.30h

La Gran Família

Un espectacle itinerant amb una família molt vistosa

Hora: 18.30h

Plantada d’elements
C/ Raval 

Hora: 18.30h

Kids&Us més dolç

Kids&Us compleix 10 anys a Sant Sadurní i ho vol compartir amb 

la Festa de la Fil·loxera Infantil! Celebrem-ho doblement amb una 

xocolatada popular a càrrec del Kids&Us

Hora: 20h

Inici de la trobada de bèsties i festes populars de 
Catalunya “La trentada dels més petits”

RECORREGUT: Raval, Dr. Escayola, Plaça de 

l’Ajuntament, Hospital, Església, Mossèn Fontanilles 

per finalitzar a la Plaça de l’Església.



SOPAR DE LA GÀRGOLA A 
L’ESPAI FIL·LOXERA 

Posa’t la samarreta de la Fil·loxera i vine a l’ESPAI FIL·LOXERA. 
Celebrarem amb vosaltres la Festa Infantil i el Sopar de la Gàrgola 
amb totes les novetats d’aquest any a l’aparcament del Centre! 

Cal recordar que aquest sopar va ser motivat per recollir 

diners per la restauració del campanar de l’església; una de 

les gàrgoles del campanar és una fil·loxera. Un cop finalitzada 

la restauració es va continuar celebrant per poder seguir 

ajudant econòmicament a altres fins benèfics.

Després de dos anys lluitant per donar un gir al tradicional 

Sopar de la Gàrgola i modernitzar-lo amb l’objectiu de 

dinamitzar-lo, esperem que aquest 2022 poguem gaudir al 

100% del sopar que volem.

A partir de les 21h trobareu a l’aparcament del centre una fira 

gastronòmica amb una oferta diversa de menjar i beure. No 

caldrà comprar tiquets per avançat.

El Foodtruck Kaizen on the Road oferirà plats de cuina nacio-

nal amb tocs asiàtics. 

El Foodtruck Panzer8 oferirà plats de cuina italiana. 

El Foodtruck Les Creps Bretones oferirà creps dolces i salades. 

Hi haurà opcions veganes, sense gluten, sense lactosa i 

vegetarianes. 

A les 23h el grup The Aguateques ens deleitarà amb la 

presentació del seu ampli repertori de versions. Nou músics 

fan d’aquesta banda un espectacle inigualable. 

Acabarem amb una sessió de DJ. 

Una part dels beneficis del sopar anirà destinada a Càritas 

Sant Sadurní.
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DISSABTE           3  DE SETEMBRE

Novetat



ANGLÈS A PARTIR D’1 ANY

A Kids&Us els teus fills i filles aprendran anglès d’una manera natural sigui 
quin sigui l’entorn. El món gira i la manera d’aprendre dels nens i nenes 
també. Avança amb Kids&Us i descobreix un mètode d’aprenentatge flexible, 
per viure’l al centre i per explorar-lo a casa.

Combinant aprenentatge i diversió

La nostra vida són els nens i nenes i les seves famílies, la nostra missió és 
acompanyar-los en l’aprenentatge de la llengua anglesa replicant el procés 
d’adquisició de la llengua materna. Kids&Us evoluciona la seva essència per 
oferir el millor dels dos mons: el presencial i el virtual.

Matrícules Obertes
 Curs 2022-2023
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ESCAMPADA DE FIL·LOXERETES

Les 30 fil·loxeretes arriben a Sant Sadurní preparades per atacar 

els carrers de la vila, organitzades en dos grups, comencen el 

seu atac per dos itineraris diferents. Es reagrupen a mig camí 

del recorregut on realitzen el primer assalt conjunt contra la 

població. Acabat aquest primer atac continuen el seu recorregut 

per trobar-se amb la Fil•loxera i els Ceps, que les esperen a l’Era 

d’en Guineu, per acabar l’escampada amb l’atac final.

Hora de plantada: 21.00h

Hora d´inici: després del Castell de Focs

Lloc: C/ Castelló entre els carrers Mallorca i Montserrat

DIMARTS  7  DE SETEMBRE

RECORREGUT 1:

Castelló, Mallorca, Barcelona, Rambla Generalitat, 

Anselm Clavé, Raval, Josep Rovira, Sant Antoni per 

finalitzar a l’Era d’en Guineu

RECORREGUT 2:

Castelló, Montserrat, Dr. Escayola, Hospital, Francesc 

Moragues per finalitzar a l’Era d’en Guineu
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PLANTADA D’ELEMENTS 

Hora: 11h del matí

Lloc: Carrer Mossèn Fontanilles 

LA BAIXADA 

Hora: 12h del matí 

Lloc: Plaça de l’Església

FESTA DE LA FIL·LOXERA INFANTIL

DIMECRES          8  DE SETEMBRE

RECORREGUT: Plaça de l’Església, Mossèn Fontanilles, 

Església, Francesc Moragues, Sant Antoni, Montserrat 

(només elements de foc), Dr. Escayola (només ele-

ments de foc) per finalitzar a la Plaça de l’Ajuntament.  
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EL POBLE I LA PLAGA ES TROBEN A
LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA. 
Els Pagesos dansen plàcidament fins que de manera 

inesperada la Fil·loxera i les Fil·loxeretes ataquen tots els 

ceps de la zona. La conseqüència de l’atac de la Fil·loxera fa 

que els ceps malalts surtin a ballar amb foc vermell, propi 

de la malaltia de la planta. Un cop han pres consciència de 

la importància de la plaga, els pagesos tornen a fer la seva 

aparició, ara no per a celebrar res sinó per a plantejar-se 

què poden fer per lluitar contra la Fil·loxera. 

El desordre i el desconcert de la població posa en marxa 

les forces vives locals. La primera trobada dels Set Savis 

de Grècia, que ballen solemnes al ritme d’un valset, acaba 

sense que hagin trobat de moment la manera de resoldre 

el problema.  

La Fil·loxera torna a demostrar la seva ferocitat i es fa amb el 

domini de la plaça. En la seva segona aparició, els Set Savis 

de Grècia troben la solució contra la Fil·loxera; replantar les 

vinyes amb peus de cep americans, que són immunes a 

la plaga. Un cop vençuda la plaga, tornen a aparèixer els 

ceps, però ara carregats amb foc verd. Són els ceps de peu 

americà, immunes a la Fil·loxera, que tornen a portar vida 

a la població. 

Per a celebrar la victòria sobre la plaga, la Festa s’acaba 

amb una ruixada de cava, mentre la música convida a tots 

els participants i al públic assistent a ballar al mig de la 

plaça per a celebrar la culminació d’una nova edició de la 

Festa de la Fil·loxera.

PLANTADA DELS ELEMENTS DE LA FESTA DE 
LA FIL·LOXERA

Hora: 18.30h

Lloc: Carrer Raval

LA BAIXADA

A falta de 5 minuts per les deu del 
vespre, al capdamunt del carrer raval, 
tots els elements estaran preparats i 
expectatius per iniciar la baixada on 
el foc i la música els acompanyaran 
fins a la plaça de l’església.     

Hora: 21.55h

Lloc: Cal Ritu

FESTA DE LA FIL·LOXERA

DIMECRES          8  DE SETEMBRE

RECORREGUT: Raval, Dr. Escayola, Plaça de 

l’Ajuntament, Hospital, Església, Mossèn Fontanilles 

per finalitzar a la Plaça de l’Església.
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Establiments amics

ABC Vilafranca

Antiga Farmàcia Roca

AT Roca

Autoescola Ramírez Aguilar 

Automòbils Forns S.A.

Banjara Studio

Bar La Rambla

Bar Oriol 

Ca l’Arseni

Cafè de la Plaça

Cafè del Raval

Cal Miqueló

Canals & Domingo S.L. 

Cava Agustí Torelló Mata S.A. 

Cava del Regal

Centre Axis

Centre Ayurveda Sattva

Clínica Dental Doctora Mónica Medina

Compàs 23

Cristina Viladoms Fisioteràpia

Dentista Núria Canals 

Depil Hada

El Taller de Ceràmica. Mercè Beneit Oliver 

Electricitat Robles

Electrònica Mirambell, S.L.

Espai Guzmán

Esports Sola, S.L.

Estanc Oliver 

Establiments Domingo S.A.

Estem per tu

Farmàcia Anna Ferrer

Farmàcia Vilela 

Ferreteria Robert Cardús

Finques Pardas

Fotografia Adolfo

Gasoils Amat S.L. 

Gravotècnic 

Hispano Llacunense S.L. 

Ideamicro Informàtica

Importacions Decavi S.A. 

Inaudit Developing Web

Instal·lacions i Serveis ICG

Jaume Giró i Giró, S.L.

Joan Montané Bonilla Limpieza Tubos y Desatascos

L’Aragonesa

L’Argonauta Estudi de Serigrafia 

L’Exprés Gat Cendrer

Lecegui Joiers

Llibreria Jepi 

Mecànica Albiol, S.L.

Mis Enriquetas Sabateries 

Mònica Mateo Imatge

Mónica Mobles 

Montse Quintana Centre d’Estètica

Muni Perruquers 

Núria Briz Centre Podologia

Òptica Sant Sadurní 

Pastisseria Carafi

PentinHada

Perruqueria Ornela 

Pintures Penedès S.L. 

Pixel Estudi de Disseny

Restaurant La Perla

Restaurant La Roda 

Ròmul i Lali Perruquers

Rosa Perruqueria Unisex

Selecte Gastro Wine

Sense Nom

Sitec Audiovisual

Sky School of English

Som Sant Sadurní

Terra Vins i Escumosos

Tintoreria-Bugaderia Fem Net

Tropitons

UON Disseny i Retolació

Yoga Nutricional & Vida Slow






