PROGRAMA D’ACTES

Concurs fotogràfic
Sabries dir el nom actual d’aquesta escola del barri inaugurada l’any 1936?
Escriu la resposta en un paper amb el teu nom i cognoms i introdueix-lo a la bústia
vermella que trobaràs a sobre l’escenari durant els actes de la Festa Major.
El guanyador, que s’anunciarà diumenge a les 7 de la tarda, s’endurà un val de compra
dels comerços del barri.
Si la persona premiada no es troba a la plaça en el moment de l’entrega dels premis
s’escollirà una nova butlleta.

Concurs On t’has amagat?
Entre les pàgines d’aquest programa trobareu un error en el nom d’una plaça del barri.
Escriu en un paper el teu nom, cognoms, l’emplaçament erroni i el correcte. Introdueixlo a la bústia blava que trobaràs a sobre l’escenari durant els actes de la Festa Major.
Els guanyadors, que s’anunciaran a les 7 de la tarda del diumenge a l’escenari de la
Plaça del Triomf, s’enduran un val de compra del Mercat del Triomf i un obsequi de
VINALIUM.
Si la persona premiada no es troba a la plaça en el moment de l’entrega dels premis
s’escollirà una nova butlleta.
Col∙labora: Mercat del Triomf i Vinalium

DIVENDRES 18 MAIG
18h Presentació de la nova Papallona de Sant Pere |
Cercavila + Plaça Rosa Mora
Cercavila fins a la Plaça de Rosa Mora on tindrà lloc la festa de
presentació de la nova Papallona de Sant Pere.
Recorregut: Plaça de Vicenç Ferrer, C/ Emili Badiella, C/
Mossèn Pursals, C/ Independència, C/ Transversal i Plaça de
Rosa Mora.
Amb la participació dels Nans i Capgrossos de Terrassa, ex
membres de la colla i altres entitats de cultura popular de la
ciutat. L’acte finalitzarà amb l’actuació del grup d’animació
infantil Els Somiatruites.
22:30h 15è Festival SANT PERE SONA! | Plaça del
Triomf
Concerts a càrrec de:
SERGI ESTELLA + THORPEDIANS

DISSABTE 19 MAIG
11h 12a Tirada de Bitlles Catalanes | Plaça Rosa Mora
Si sou capaços de deixar una de les sis bitlles dreta haureu
aconseguit fer bitlla, o el què és el mateix, anotar la màxima
puntuació!
13h Plats del món | Carrer Francesc Salvans (entre c/
Catalunya i Plaça del Triomf)
Degustació de menjars típics elaborats per persones de diverses
nacionalitats
16:30h Plantada i Cercavila
Amb la participació de La Papallona de Sant Pere, Gegants de
l’esbart de Castellar del Vallès -el Sol, la Lluna, l’Estel i el Roger,
Ball de Gitanes de Terrassa i Colla castellera Bergants del
Campus de Terrassa.
Recorregut Cercavila: Plaça del Mestre Serrat, Pla de
l'Ametllera, Avda. Abat Marcet, Josep Oriol Mauri Poal, Carrer
Autonomia, Carrer Emili Badiella, Carrer Ample i Plaça del
Triomf.
17h CAMPIONAT DE PARTIDES RÀPIDES D’ESCACS |
Plaça del Triomf
Organitza: Secció d’escacs del Casal de Sant Pere i Club d’escacs
Barad
18h Balls de plaça | Plaça del Triomf
A càrrec dels grups participants a la Cercavila.
18h Taller infantils | Plaça del triomf
A càrrec de: Kids and us i Centre de lleure Tu tries
19h Xocolatada | Plaça del Triomf
Patrocina: BBVA

22h Gymcana Nocturna
Joc de pistes i proves nocturnes als carrers i places del barri.
Vine i participa! Grups de 4 persones: Edat mínima recomanada
12 anys.
Inscripcions gratuïtes a:
gymkananocturna@festamajorsantpere.cat
(indiqueu el nom del grup, un correu electrònic i un telèfon de
contacte) o bé una estona abans de l’inici.
Col·labora: CDR SANT PERE
22:30h BALL DE NIT | Plaça del Triomf
Am l'orquestra MAUI

DIUMENGE 20 MAIG
10h INTERCANVI DE XAPES i TAPS DE CORONA
+
PUNT D’INFORMACIÓ BIBLIOTECA DISTRICTE 5
Plaça del Triomf
(carnets per fer-te soci, préstec i llibres gratuïts)
10h EXPOSICIÓ DE BONSAIS | Plaça del Triomf
Organitza: Associació Bonsai del Vallès
10:30h GIMCANA FAMILIAR | Plaça del Triomf
Joc de pistes i proves per diferents indrets del barri en grups
d’entre 3 i 6 persones de diverses edats.
Cada família o grup haurà de portar un distintiu propi: una
samarreta del mateix color, un barret, la cara pintada o el què
vulgui el grup.
Inscripcions: Per correu electrònic a
gimcanafamiliar@festamajorsantpere.cat fins el dissabte 19 de
maig o bé el mateix diumenge al matí a la Plaça del Triomf fins
una estona abans de l’inici de la Gimcana on les inscripcions
seran limitades.
Hi haurà premis per tothom.
11h Exhibició de Bàdminton | Pàrking del Supermercat
Talló
Taules obertes al joc i exhibició
Col·labora: Associacio Bàdminton Terrassa
11:30h DIVERSES ACTUACIONS | Plaça del Triomf
HIP HOP
ZUMBA
Ballada de COUNTRY amb Conxita Villalba i els seus grups.

14h DINAR POPULAR | Plaça del Triomf
Amanida
Paella d’arròs
Aigua, vi i gasosa
Pa
Postres
Cafès i gotes
Venda anticipada de tiquets al Casal de barri de Sant Pere,
Supermercat Talló (Plaça del Triomf) i Fleca Ferrer fins el dia 16
de maig. (El mateix dia del dinar la venda de tiquets serà
limitada).
Tiquets: 9€
Per respecte al medi ambient, disposarem d’una vaixella de
vidre.
17h Concert infantil i familiar | Plaça del Triomf
Amb el grup: ROLEGUITA & BOQUERÓN
20h Oh! Orquestra | Plaça del Triomf
Oh! Orquestra simfònica d’exalumnes del Conservatori de
Terrassa ens porten un programa amb un recorregut per la
història de la música a través de múltiples obres que van des
d’obertures (d’òpera, ballets i música incidental) fins a petites
joies de l’impressionisme francès.
20h Cinema de terror | Sala d'actes del Casal de barri
de Sant Pere
Doble sessió de cinema de terror amb la projecció de “Insidious
2” (2013) + “The ring - La señal” (2002)
Hi haurà servei de barra i crispetes
Col·labora: CDR Sant Pere

