Enguany,
la festa s’apropa
a casa teva.

sjdespi.cat

Una festa diferent
però PLENA DE VITALITAT,
LLUM I ESPERANÇA
Aquest any 2020, a Sant Joan Despí viurem una
Festa Major ben diferent a com la coneixíem,
però volem que segueixi sent una celebració
molt participativa i que doni color i vitalitat a la
nostra ciutat, en uns moments en què són més
necessaris que mai donada la situació excepcional
provocada per la COVID-19.
Com sempre, les nostres entitats i la participació
de la ciutadania donaran vida a la Festa Major.
Enguany, haurà de ser una participació des de
la distància, però que tindrà el mateix esperit de
germanor i d’unió que sempre ha tingut la nostra
festa. Un esperit que us animem a transmetre
guarnint les façanes perquè sigui present a tots els
racons de la ciutat.
Aquest any, celebrarem una Festa Major que
s’acostarà a casa vostra, a casa de tots i totes.
D’una banda, amb propostes virtuals que podreu
seguir des dels vostres dispositius mòbils. I, de
l’altra, amb espectacles itinerants de música,
animació i humor que recorreran els carrers de
la ciutat i que podreu gaudir en família des de
finestres, balcons, terrasses i terrats.
Serà una Festa Major diferent, adaptada a les
circumstàncies actuals, però plena de vitalitat, de
llum, de solidaritat i d’esperança.
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FESTA MAJOR D’UNIÓ I SOLIDARITAT
Actualment, vivim uns temps convulsos a causa d’una pandèmia
que ens ha colpejat durament com a societat i que ens ha provocat
molt dolor. Però la pandèmia de la COVID-19 també ens ha
ensenyat que amb la unió i el compromís de tots i totes és possible
superar les pitjors dificultats i tirar endavant.
La nostra Festa Major ha estat sempre un símbol d’unió i de
germanor i no hi hem de renunciar, tenint molt present en el nostre
record les persones que ens han deixat i els tristos moments viscuts.

Antoni Poveda

Alcalde de
Sant Joan Despí

Aquest any viurem la Festa Major en un format diferent, amb la
prudència i la responsabilitat que requereix la situació actual.
Però també amb la voluntat que esdevingui un missatge de
solidaritat, d’esperança, d’optimisme i de compromís col·lectiu.
Una festa on farem costat al talent que tenim a la ciutat i al nostre
ric teixit cultural i associatiu. Una celebració que serà també un
reconeixement a l’extraordinari esforç i feina de les persones que
han tingut cura de la nostra salut, que han garantit els serveis
essencials i bàsics per al funcionament de la societat i que han
fet de voluntàries ajudant en el que calgués. A totes elles les
homenatjarem en el pregó.
Us convido a gaudir d’aquesta Festa Major diferent, però plena
d’il·lusió en un futur millor on tots i totes ens puguem retrobar.

FIESTA MAYOR DE UNIÓN Y SOLIDARIDAD
Actualmente, vivimos unos tiempos convulsos debido a una pandemia que nos ha
golpeado duramente como sociedad y que nos ha provocado mucho dolor. Pero la
pandemia del COVID-19 también nos ha enseñado que con la unión y el compromiso de
todos y todas es posible superar las mayores dificultades y salir adelante.
Nuestra Fiesta Mayor ha sido siempre un símbolo de unión y no hemos de renunciar a ella,
teniendo muy presente en nuestro el recuerdo de las personas que nos han dejado y los
tristes momentos vividos.
Este año viviremos la Fiesta Mayor en un formato diferente, con la prudencia y la
responsabilidad que requiere la situación actual. Pero también con la voluntad que se
convierta en un mensaje de solidaridad, de esperanza, de optimismo y de compromiso
colectivo. Una fiesta donde daremos apoyo al talento que tenemos en la ciudad y
en nuestro rico tejido cultural y asociativo. Una celebración que será también un
reconocimiento al extraordinario esfuerzo y trabajo de las personas que han tenido
cuidado de nuestra salud, que han garantizado los servicios esenciales y básicos para el
funcionamiento de la sociedad y que han hecho de voluntarias ayudando en lo que fuera
necesario. A todas ellas las homenajearemos en el pregón.
Os invito a disfrutar de esta Fiesta Mayor diferente, pero llena de ilusión para un futuro
mejor donde todos y todas nos podamos reencontrar.
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PARTICIPA I FES VIVA
LA FESTA MAJOR 2020!
ENGALANA EL TEU
BALCÓ I FINESTRES DE
FESTA MAJOR
Enguany la Festa Major la gaudirem
des dels balcons, finestres, terrasses
i terrats. Engalana el teu balcó i
finestres amb plantes, guirnaldes,
dibuixos, un llençol guarnit, la
bandera de l’estiu de l’any passat,
llumetes, tot allò que doni color i
alegria. També pots consultar les
idees que et donarà el tutorial fàcil
que ens mostra la professora de
plàstica de l’Escola Municipal d’Art,
ELENA RAMOS a YouTube Despi TV.
ENVIA’NS UNA FOTO:
Fes una foto ben maca de com queda
el teu balcó o terrassa decorada i
l’envies a festamajor@sjdespi.cat
Comparteix-la a les xarxes amb el
hashtag #FestaMajorSJD20
Les millors i mes divertides fotos
tindran premi!

CAMINS SALUDABLES

Aquests dies, gaudeix d’un itinerari a
la teva mida pels Camins Saludables
de la nostra ciutat i els itineraris
recomanats de la zona de ribera.
Tens rutes senyalitzades d’entre 5 i
10 kilòmetres de longitud per poder
passejar o fer activitats física a l’aire
lliure.
És obligatori respectar les normes
sanitàries marcades per la fase que
correspongui.
ENVIA’NS UNA FOTO:
fes-te una foto divertida al punt de
la senyalització que hagis escollit i i
envia’ns-la a festamajor@sjdespi.cat

DESCOBREIX L’ESCAPE ROOM VIRTUAL
per posar-vos a prova a casa

Accés des de sjdespi.cat
Sant Joan Despí, una ciutat plena de colors, de sobte un dia i després d’una
intensa pluja, perd tots els colors i ningú sap què ha passat. Necessitem la teva
ajuda per tornar a trobar els colors de la ciutat. Organitza el teu equip i comença
la investigació.
No haureu d’obrir portes per sortir d’aquests escape room sinó que haureu de
resoldre enigmes, preguntes i misteris. Necessiteu un mòbil o un ordinador i
paper i boli.
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Viu la festa a casa teva!

MALGRAT TOT... FEM FESTA MAJOR!

Les entitats culturals de Sant Joan Despí acostumen a donar color, alegria, participació i identitat a la nostra Festa Major, i aquest any també hi seran. A través
de les xarxes socials municipals, tindreu oportunitat de veure diferents propostes festives que ens fa arribar el món associatiu de la ciutat. Esteu a l’aguait!
Entitats participants: Escola Música Enrique Granados, Dansa Despí, Cor de Flora, Colla
de Diables de Sant Joan Despí, Balldespi, Freedom Dance, Bollywood Shinjani, Colla Sardanista, Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre, Banc del Temps, Grup d’Art 94, Esbart
Dansaire, Colla Geganters, Orquestra Laud’ars i Abra-K Pum.

COMENÇA LA FESTA
MAJOR 2020
Viu la festa a casa teva!
DIVENDRES 19 DE JUNY

A LES 12 HORES

TALLERS PER
DECORAR FINESTRES
- PORTES I BALCONS
PER LA FESTA MAJOR
Tallers per a tota la família
on aprendrem a decorar les
finestres, portes, balcons...
tots els exteriors de casa
per Festa Major.
A càrrec d’Anna Nieto,
@talleretcraft
En directe al canal
d’instagram @culturaacasasjd

A LES 21.30 HORES

PREGÓ VIRTUAL DE FESTA MAJOR

Reconeixement a totes les persones que han estat lluitant
en primera línia per fer front al coronavirus, garantint els
serveis essencials i bàsics per a la ciutadania.
A càrrec de portaveus de Creu Roja, dels sectors sanitaris
i comercials, i de les persones voluntàries de Sant Joan
Despí, i amb l’actuació de la COLLA DE GEGANTERS amb
el ball dels gegants JOAN PI I LA POMERETA i l’esclat de
foc amb la COLLA DE DIABLES DE SANT JOAN DESPÍ.
En directe a Instagram Live (@ajuntamentsantjoandespi) i
Facebook Live (@Ajuntament Sant Joan Despi)
Vídeo a Despí TV (You Tube)
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DISSABTE 20 DE JUNY

DIUMENGE 21 DE JUNY

A LES 11.30 HORES

A LES 11.30 HORES

A càrrec d’Irene Cia
En directe al canal
d’instagram @culturaacasasjd

A càrrec d’Irene Cia
En directe al canal
d’instagram @culturaacasasjd

MOU-TE AMB ZUMBA FITNESS
(MASTERCLASS)

MOU-TE AMB ZUMBA FITNESS
(MASTERCLASS)

A LES 20 HORES

ESPECTACLES ITINERANTS

Sortiu als balcons i finestres i gaudiu dels
camions-espectacles circulant pels barris de
la ciutat i portant la música a prop de casa:

PERCUSSIÓ amb ABRA-K PUM
Pla del Vent-Torreblanca (20 h) i
Centre (20.45 h)

LA MILLOR MÚSICA ROCK, POP I
DANCE
a càrrec de BARBARA SWEET i el DJ
FRANK NICOLAS
Residencial Sant Joan (20 h) i
les Planes (20.45 h)

A LES 20 HORES

ESPECTACLES ITINERANTS

Sortiu als balcons i finestres i g audiu d els
camions-espectacles circulant pels barris de
la ciutat i portant la música a prop de casa

PERCUSSIÓ amb ABRA-K PUM
Residencial Sant Joan (20 h) i
les Planes (20.45 h)

SWING amb el grup CIA ROGER
CANALS

Pla del Vent-Torreblanca (20 h)
i Centre (20.45 h)
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DIMARTS 23 DE JUNY

DIMECRES 24 DE JUNY

DE 22 A 02 HORES

RESISTÈNCIA TOUR amb
PEP CALLAO I ELS PEPSICOLEN

LA MILLOR REVETLLA
A CASA TEVA

La millor música per gaudir de la revetlla
a casa. Quatre hores dels millors èxits
musicals, on no faltaran les cançons
típiques d’una nit de revetlla, per ballar i
gaudir en família.
Tot això ho podràs trobar sintonitzant
Radio Despí al 107.2 FM
o a www.radiodespi.net

Animació i música en format cercavila per
Residencial Sant Joan (19.30 h) i
les Planes (20.15 h)

DIMECRES 24 DE JUNY
A LES 19.30 HORES

ESPECTACLES ITINERANTS

Sortiu als balcons i finestres i gaudiu dels
camions-espectacles circulant pels barris de
la ciutat i portant la música a prop de casa:

MOLTES GRÀCIES!!!
amb QUIM MASFERRER

Barri Centre (19.30 h) i
Pla del Vent-Torreblanca (21 h)
Un escenari sobre rodes recorrerà els
carrers de la ciutat. En Quim Masferrer
serà dalt de l’escenari amb l’objectiu
que els veïns i veïnes ens expliquin
històries i les comparteixin amb la resta
d’habitants. En Quim, durant el trajecte,
els anirà convidant a pujar a l’escenari.
Posarà en valor actes solidaris, històries
entranyables, persones que s’han implicat
de manera especial en aquests dies per
poder donar-los MOLTES GRÀCIES.
Aquest escenari
mòbil serà una
plataforma
d’experiències
única, una
barreja d’humor
i emotivitat.

A LES 22.45 HORES

TRONADA I FOCS DE FI DE FESTA
IL·LUMINEM LA NIT PER
L’ESPERANÇA
Des del balcó, encén la bengala, una
espelma o el llum del mòbil
Surt a la teva terrassa, balcó o finestres.
Quan soni el tercer avís previ a l’inici dels
focs, il·lumina la nit santjoanenca amb
la llum de les bengales* en senyal de
solidaritat i esperança.
En directe a Instagram Live
(@ajuntamentsantjoandespi) i Facebook
Live (@Ajuntament Sant Joan Despi)
Vídeo a Despí TV (You Tube)

SEGUIU I PARTICIPEU A
LA FESTA MAJOR DES
DE LES XARXES SOCIALS
MUNICIPALS:

(*) Manipuleu les bengales amb seguretat i
segons normativa (informació a sjdespi.cat)
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SANT JOAN DESPÍ

DIU NO
A LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES
Durant la Festa Major
i els 365 dies de l’any

