ANTIC POBLE DE SANT PERE
PROGRAMA DE FESTES 2018
15, 16 i 17 de juny de 2018
DIVENDRES 15 DE JUNY
A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça del Comú
Concert de la coral CUCUT
Direcció: Laura Corredor / Carles Llongueras
A les 10 del vespre, a la plaça del Comú
Pregó d’obertura de les Festes a càrrec de Josep Rull

I a continuació concert de BEATBOYS
Us convidem a passar una bona estona amb aquesta banda que els oferirà
cançons dels Beatles. No hi falteu, pels més grans serà com tornar a la joventut
i pels més grans, viure en el passat!

En acabar oferirem un tall de coca amb una mica de cava ben fresc per poder
continuar la nit.
Seguidament... CONCERTS JOVES
Amb els grups:
Mal-humorats
Un grup de Punk-rock Californià que canten en català i que vénen de Terrassa
Organització: AEiG Torrent de les Bruixes

Jaharmony and the soul rebels
Bona música assegurada, amb la millor selecció de vinils roots i dub. Sound
d'Igualada, premiats al 12è Certamen de Música Jove d'Igualada (juliol 2017)
Organització: AEiG Torrent de les Bruixes

DISSABTE 16 DE JUNY
A les 10 del matí, a l'envelat de la plaça del Comú
Sardinada popular
Un bon esmorzar amb els veïns i les veïnes compartint pa amb tomàquet i
sardines és una de les ocasions perfectes per començar un bon dissabte de
Festa Major.

A 2/4 de 5 de la tarda, a l'envelat de la plaça del Comú
Tarda de jocs populars
L'Agrupament Escolta Torrent de les Bruixes ha organitzat una tarda de jocs
populars per a tots els nens i les nenes del barri on es podrà participar
lliurement.
Organització: AEG Torrent de les Bruixes

A 2/4 de 6 de la tarda, al carrer Major
Cursa de sacs
I la traca final amb la cursa de sacs esperada per tots els infants i joves del
barri amb lliurament de trofeus i medalles.
Coordinació: l’AEiG Torrent de les Bruixes

A partir de les 6 de la tarda, al carrer Major de Sant Pere
Trobada de puntaires
Una colla de puntaries d'arreu ens mostraran l'art de fer puntes al carrer major.

A les 6 de la tarda, a l'envelat de la plaça del Comú
Xocolatada
La famosa xocolata que fan la Montse, la Carme, l’Eulàlia i l'Anna és coneguda
a tot el barri. Aquest any ens preparen una bona sorpresa... no us la perdeu!

A les 6 de la tarda, al Col·legi Santa Teresa de Jesús
Exposició: "EL CASAL DE SANT PERE"

El Grup de Recerca Històrica del Poble de Sant Pere, amb la col·laboració dels
veïns que han facilitat fotografies, ha preparat una exposició on hi podrem
veure la historia del Casal de Sant Pere.

A 2/4 de 7 de la tarda, al carrer Puig i Cadafalch
ESPECTACLE SIMPLEX
Amb la Companyia Sonso Clown
Simplex és un espectacle esbojarrat, creat per a bojos de totes les edats,
circumstàncies, gèneres, espècies i procedències. És per tots perquè com el
seu nom indica és simple. SONOS CLOWN troba el que tenim en comú:
l’humor, la sorpresa, la tendresa...
Un show imaginatiu, obert a la interacció i a la improvisació amb el públic: circ,
màgia, clown, música... quan aquest pallasso es troba amb nosaltres pot
passar qualsevol cosa!

A 2/4 de 8 del vespre, al carrer Major de Sant Pere
SARDANES
Amb la Cobla Principal de Terrassa. Ballada de sardanes per a tothom a la
plaça.
En col·laboració amb l’ASERT.

A les 9 del vespre, a l'envelat de la plaça del Comú
CINC FOCS DE SANT PERE
En senyal de benvinguda el poble de Sant Pere encén cinc fogueres i ofereix
pa, oli i la sal a tothom qui ens visiti. A més, el pa es podrà acompanyar de
botifarres que es poden fer a la brasa, i una beguda.

A les 10 de la nit, a l'envelat de la plaça del Comú
BALL DE NIT AMB ELS MINISTRILS DEL RAVAL
Ball d'envelat per a tothom amb el grup de música tradicional més animat i més
ballable del moment. Poseu-vos els millors vestits i les sabates més còmodes
per aguantar fins a la matinada.

Després del ball de nit, continuarà el ball amb una selecció de les millors
músiques del moment, amb els Saint Peter’s DJ.

DIUMENGE 17 DE JUNY
A les 10 del matí, pels carrers del barri
MATINADES AMB ELS FEDERINS
Pels toca-tardans, els trabucaires de la Creu Alta ens despertaran amb una
mica de soroll de trets...

A 2/4 d'11 del matí
Visita guiada a les Esglésies de Sant Pere
Visita guiada a una de les joies del patrimoni local i nacional, les esglésies de
Sant Pere de Terrassa. No us podeu perdre la visita guiada!

A les 11 del mat a l'església de Sant Pere
Missa solemne de Festa Major

A les 12 del migdia,
Repic de campanes de Festa Major

12 h Crida a la festa i cercavila de cultura popular
Cercavila de Cultura Popular amb els Bastoners del Poble de Sant Pere els
Bastoners de Terrassa, els Gegants de Sant Pere, els Gegants de la Palma
i els Gegants de Cervelló, acompanyats per la Banda de Matadepera.

Recorregut: plaça de Mossèn Homs, carrer de Joan Duch, Carrer de Castellet,
Major de Sant Pere i Plaça del Rector Homs

A 1/4 de 2 del migdia, a la plaça del Comú
Vermut col·lectiu
Abans d’anar al dinar de germanor podrem fer un vermut per a tothom a la
plaça.

A les 2 de la tarda, a l'envelat de la plaça del Comú
Arròs popular
Amb la coordinació del restaurant Brichs
Els tiquets del dinar es vendran al Casal de Sant Pere a 13€.

A les sis de la tarda, a les esglésies de Sant Pere
CONCERT DE LA BANDA DE TERRASSA
Per tancar la festa, la Banda de Terrassa presenta un programa variat amb
repertori treballat durant aquest curs i alguna estrena. La primera part constarà
d'obres simfòniques per a banda, repertori que treu tot el suc de la formació.
Després es podrà escoltar música de pel·lícules que molts coneixeran i
s'acabarà amb música de ball de diversos estils.

