Festa Major
de Súria
De l’1 al 17 de juliol de 2018

Organitza:
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Col·labora:

Servei
de restauraci
ó
a la plaça du
rant tota
la Festa Major
a la Plaça de
Sant Joan

Divendres
6 de juliol
21:00 h

CURSA SLOT

Organitza Rodamón Slot Súria
A la Seu social Rodamón

Bona
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!
r
o
j
a
M
Diumenge
8 de juliol
08:30 h

51è CONCURS
DE PINTURA RÀPIDA
Organitza Joventuts Musicals
Pels carrers de la vila
10:00 h

Dissabte
7 de juliol
07:00 h

CONCURS DE PESCA
12 HORES
Organitza Agrupació Pescadors
Esportius de Súria
A la zona Platja Poble

≈
El concurs de pesca es realitza
de les 7 del matí a les 7 de la tarda.
El repartiment de premis es realitzarà
a les 8 del vespre al local social
de l’A.P.E.S de Ca l’Agut.
09:00 h

51è CONCURS
DE PINTURA RÀPIDA
Organitza Joventuts Musicals
Pels carrers de la vila
De 10:00 a 19:00 h

TIRADA ESPORTIVA
Organitza Club de Tir Esportiu
Al Club de Tir a la Vall Seca
16:00 h

CURSA SLOT

MULLA’T
PER L’ESCLEROSI
MÚLTIPLE

Dilluns
9 de juliol

18:45 h
Entrega de premis de la campanya

“BARRIS ANTICS,
MOLT PER DESCOBRIR
MOLT PER OFERIR”
A la Plaça de Sant Joan
19:00 h
Espectacle infantil amb

LA BALLARUCA
A la Plaça de Sant Joan

SARDINADA POPULAR
Organitza Agrupació
Pescadors Esportius de Súria
A la Plaça de Sant Joan

≈
Gratuït per a totes les nenes i nens.
20:00 h

KEN

Kampionats Esportius Nocturns
A la Plaça de Sant Joan

r...
Animats pe
22:00 h

CONTRAJAZZ
23:00 h

TXINGAO

FESTIVAL HOLI

Dimecres
11 de juliol
De 19:00 a 21:00 h

INFLABLES
A la Plaça de Sant Joan
≈
Gratuït per a totes les nenes i nens.
20:00 h

A les pistes de l’Escorxador

≈
Per gaudir d’un bon festival Holi vestiu amb
roba blanca i respecteu les indicacions
que s’aniran donant. Recomanacions:
Hidrateu-vos la pell abans del festival
i porteu ulleres d’aigua. La pols de
colors que s’utillitzarà és totalment
biodegradable i surt rentant amb aigua
i sabó de la pell, cabell i roba
20:00 h
Inauguració exposició

51è CONCURS
DE PINTURA RÀPIDA

MARCOS HIDALGO
Organitza Agrupació Pescadors
Esportius de Súria
A la zona Platja Poble

≈
El concurs infantil/juvenil es fa des de les 8
del matí fins a la 1 del migdia.
El repartiment de premis es farà al local social
de l’A.P.E.S. a la nau de Ca l’Agut.
De 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 h

SÚPER TOBOGAN
D’AIGUA*
A l’Avinguda del Cardener
De 14:00 a 21:00 h

RÀPID TRAM
DE MOTOS

Organitza Amics Moto Valls de Torruella
Al camp de les Cases Noves

Dimarts
10 de juliol

Al Carrer Sant Josep

Organitza Joventuts Musicals
A Cal Balaguer del Porxo

≈
Amb la participació del pilot local campió
del món Josep Garcia.

20:00 h

22:00 h

18:00 h

11:00 h

Kampionats Esportius Nocturns
A la Plaça de Sant Joan

MISSA DE SANT
CRISTÒFOL
A l’Església de Sant Cristòfol

KEN

r...
Animats pe
22:00 h

12:00 h

BENEDICCIÓ
DE COTXES

A l’Església de Sant Cristòfol

LONG WICK
23:00 h

D9

De 19:00 a 21:00 h

INFLABLES

≈
Gratuït per a totes les nenes i nens.
20:00 h

BENEDICCIÓ
DE COTXES

Dijous
12 juliol
19:00 h

KEN

Kampionats Esportius Nocturns
A la Plaça de Sant Joan

A l’Església de Salipota

21:00 h

Kampionats Esportius Nocturns
A la Plaça de Sant Joan

≈
El recorregut serà d’uns 8 - 10 kms.
Per a més informació i inscripcions,
el Centre Excursionista de Súria, posarà
a disposició un programa específic.

18:30 h

SARDANES AMB
LA COBLA SÚRIA

20:00 h

Organitza Centre Excursionista
Inici: Pistes de l’Escorxador

Divendres
13 juliol

A la Plaça de Sant Joan

Organitza Rodamón Slot Súria
A la Seu social Rodamón

CAMINADA
NOCTURNA

Concurs infantil/juvenil
de Pesca memorial

INFLABLES

A la Plaça de Sant Joan
20:00 h

08:00 h

De 19:00 a 21:00 h

A les piscines municipals

≈
A les 12 del migdia remullada col·lectiva
i després vermut solidari a càrrec del Casal
de la dona. Preu del vermut: 3€ Infables solidaris.
#Súriaesmulla
@suriaesmulla

Dissabte
14 de juliol

19:00 h
Espectacle infantil amb

INICI DE FESTA
AMB PREGÓ ESPECIAL
A la Casa de la Vila

Amb els Salats de Súria
i les colles convidades: Margeners
de Guissona i Vailets de Gelida

Tot seguit

Organitza Colla Castellera Salats de Súria
A la Plaça de la Serradora

Per l’Avinguda de l’Ajuntament i seguint
pel carrer González Solesio

PUJADA AL POBLE VELL

CERCAVILA
AMB LES NOMADES

≈
Les Nomades son criatures de gran format
que interactuaran amb el públic
Participació dels Gegants de Súria,
del Poble Vell i del Gorg de l’Olla,
els Grallers del Poble Vell, els bastoners
de l’Agrupació Sardanista, el grup
del Foment Cultural, la xaranga de l’Escola
de Música de Súria, els trabucaires del Tro
Gros i la colla castellera Salats de Súria.

CONCERTS
23:45 h

ÍTACA BAND

KEN

XAROP DE CANYA
A la Plaça de la Serradora

STROMBERS

r...
Animats pe

22:00 h

03:30 h

22:00 h

SPIN-OFF
23:00 h

YERBAGÜÉ

Havaneres amb

ELS PESCADORS
DE L’ESCALA

JORNADA CASTELLERA

01:45 h

PACHUCOS
A la Plaça de Sant Joan

Al Parc Municipal Macary i Viader
(Casino)

18:30 h

8:00 h

MATINADES

amb els Geganters i Grallers
del Poble Vell
Pels carrers de la vila

19:00 h

PEDALADA POPULAR

GALEJADA
TRO GROS

amb els Trabucaires del Tro Gros
Pels carrers de la vila

20:00 h

LINDY HOP

Organitza Associació de ball
“Bon Hop de Swing” de Manresa
Pels carrers del centre urbà
21:00 h

XARANGA SFORZANDO
Pel carrer González Solesio
i fins la Plaça de Sant Joan

BALL AMB

ORQUESTRA CENTAURO
03:00 h

VIDEO ROAD SHOW
≈
Festa jove amb un espectacular show de DJs.
A la Plaça de Sant Joan

11:00 h

MISSA EN SUFRAGI
PELS DIFUNTS
≈
En el decurs de la celebració
s’anomenaran les persones que han mort
a la vila durant el darrer any
19:00 h

ZUMBA

11:00 h

A la Plaça de Sant Joan

A l’Església de Sant Cristòfol

CASTELL DE FOCS

11:00 h

INFLABLES D’AIGUA

≈
A càrrec de la Pirotècnia Igual
de Barcelona. Llançat des del pont
de Salipota. Patrocinat per Iberpotash

≈
Imprescindible portar calçat d’aigua tancat

BALL AMB

MISSA SOLEMNE
DE FESTA MAJOR

Al Parc Municipal Macary i Viader (Casino)

13:00 h

VERMUT AMB
MOËT&CHANDON

Al Parc Municipal Macary i Viader (Casino)
≈
Preu 4€
Tast de caves i canapès per fer plegats
el vermut de Festa Major. Venta de tiquets
al restaurant “Casino” i a la “Pastisseria Fleca
de la Font” (Cal Subirà)

CONCERT
19:00 h

amb l’Orquestra

SWING LATINO
A la Plaça de Sant Joan

Organitza Unió Ciclista Mig Món
A la Plaça de Sant Joan

≈
Circuit urbà amb sortida a la plaça
de Sant Joan obert a tothom.

Dilluns
16 de juliol
A l’Església de Sant Cristòfol

10:00 h

Organitza Unió Ciclista Mig-Món
Sortida: Plaça de Sant Joan

23:30 h

Divendres 13, dissabte 14
i diumenge 15, de 20 a 24 h
illa de vianants a la carretera
principal (C/ Salvador
Vancells/ Gozález Solesio)

Diumenge
15 de juliol

23:00 h

a continuació

ORQUESTRA
JUNIORS
A la Plaça de Sant Joan

Dimarts
17 de juliol
22:00 h

SARDANES
AMB LA COBLA
CIUTAT DE MANRESA
A la Plaça de Sant Joan

TOCADES
CONCERT I
22:00 h

amb la

BANDA DE CARDONA
A la Casa de la Vila*

!

nou format:
* Nou horari i
Ernest Solvay
er
rr
Ca
Públic al

tot seguit

Passacarrers amb la
BANDA DE CARDONA
Per l’Avinguda de l’Ajuntament,
seguint pel carrer González Solesio
i fins la Plaça de Sant Joan

BALL AMB
23:30 h

Orquestra

SWING LATINO
A la Plaça de Sant Joan

*
per
Indicacionsogan
b
al Súper To
La cua per accedir al Súper Tobogan
s’haurà de fer al pont on s’esperarà
el torn per agafar l’inflable i pujar
per llançar-s’hi.
És imprescindible dur calçat
tancat d’aigua.
Si us plau, per a una bona organització
i que tothom s’ho passi d’allò més bé és
imprescindible respectar totes
les normes i seguir les indicacions
del monitors i monitorres
i/o els organitzadors/es
La instal·lació del Súper Tobogan
provocarà talls i canvis en la circulació
habitual en el pont de Salipota, l’Avinguda
Cardener (baixada del mirador)
i el carrer Pompeu Fabra.
S’aconsella que l’accés es faci a peu
i s’eviti l’ús de vehicle per arribar-hi.

Salutació
des de la Casa
de la Vila
Un any més, us presentem el programa de la Festa Major de Súria per
tal de donar a conèixer els actes previstos, però també per convidar-vos
a participar-hi i a gaudir-ne d’aquest temps tan especial de celebració
i de retrobament.
No sempre és fàcil fer coincidir el respecte a la tradició i el gust per
la novetat. Cal trobar un equilibri que pugui satisfer, si no totes, sí
la immensa majoria de sensibilitats tan diverses que conviuen
en una vila com la nostra.
Any rere any, l’equip organitzador de la Festa Major de Súria s’esforça
per aconseguir-ho. Els canvis d’aquestes darreres edicions han gaudit
de bona acceptació i veureu que el programa d’enguany es manté
en aquesta mateixa línia.
Veureu que es consoliden algunes de les novetats de l’any passat. També
es vol donar un relleu destacat a l’inici de la Festa Major. Es potencien
els actes adreçats als joves. Hi haurà un nou format per a les tradicionals
Tocades al davant de la Casa de la Vila. En definitiva, és una Festa Major
del segle XXI que intenta preservar el mateix esperit amb què la van
viure els nostres avantpassats.
Vol ser una festa dinàmica, amb propostes engrescadores que us
sorprendran i -esperem- també us agradaran. Des de l’Ajuntament
expressem el nostre agraïment a totes les persones que hi han posat
la seva dedicació i el seu treball per tal de fer-ho possible.
Súria és una comunitat plural, i la Festa Major ha de ser expressió
d’aquesta pluralitat. Tothom se l’ha de fer sentir seva des de l’acceptació
que hi ha diferents maneres de viure-la i de gaudir-la. Per això us
convidem a participar-hi amb intensitat, però sobretot amb esperit cívic
i el màxim respecte pels altres.
També serà una edició especial per a les persones que actualment
formem part de la corporació. Es tracta de la darrera Festa Major
de l’actual mandat municipal, i per tant és el tancament d’una etapa en
què tots els regidors i regidores, des del govern o l’oposició, hem intentat
posar els nostres millors esforços al servei de la comunitat. Si alguna
vegada no hem sabut respondre plenament a les vostres expectatives,
us demanem humilment disculpes.
Avui, però, és temps de Festa Major i de viure-la amb el mateix esperit
de participació que ha tingut sempre. La festa és la baula que des
del present ens connecta amb els valors del passat i ens prepara
per a un futur que esperem més integrador, just i solidari.
Bona Festa Major a tothom!
Josep M. Canudas i Costa
— Alcalde de Súria
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Camí de
Santòfol
Del 2 al 12 de juliol
Horari de 19:00 a 22:00 h
pa 2,5€
Preu de la ta

– Premi Santòfol –
3 sopars per a 2 persones,
(en qualsevol establiment
dels tres guanyadors de la
Millor Tapa d’enguany), i 3
Vals de Compra per valor
de 50€ (per utilitzar en
qualsevol dels establiments
de Súria Punt Comercial)
El sorteig es realitzarà
el dissabte 21 de juliol
a les 13:00 h.
≈
Per a més informació mirar
programa a part del Camí
de Santòfol de la Unió
de Botiguers.

Santòfol
Infantil

Del 2 al 5 deJuliol,
ambdós inclosos
Horari de 19:00 a 22:00 h
pa
Preu de la ta

2,5€

– Premi Santòfol Infantil –
2 entrades familiars per
a un Espectacle Infantil.
≈
Per a més informació mirar
programa a part del Camí
de Santòfol de la Unió
de Botiguers.

t
Altres actes dura..n
el mes de juliol.
Del 18 al 31
de juliol
d’11:00 a 13:00 h

BIBLIOPISCINA

≈
La Biblioteca a la piscina,
per tenir una lectura ben refrescant!

Dissabte
21 de juliol
de 16:00 a 21:00 h

28 i 29
de juliol
COPA CATALANA
DE DESCENS: BTT
DESCENS - DH
(Competició)

≈
Entrenaments:
Dissabte 28 de juliol
de 10:00 a 13:00 h i de 15:00 a 18:00 h
≈
Cursa:
Diumenge 29 de juliol

Trobada de Festa Major
de pesca de salmònids
memorial

2a mànega a les 12:00 h

A la zona de pesca controlada
de Cardona

≈
El Drop més gran
de la copa Catalana!

JOAN CODINA

Torneig de 12 hores, inici 9:00 h

II TORNEIG
DE FUTBOL SALA

1a mànega a les 10:00 h

≈
Concurs de Whips!
Per a més informació i inscripcions:
ciclisme.cat

Al Pavelló Municical d’Esports

Aquest programa està subjecte a canvis segons la meteorologia i/o imprevistos.
Il·lustracions i disseny gràfic: Maria Vila Juncadella

