Patrocinadors i col·laboradors, a totes aquelles
persones que col·laboren a fer possible cada
any la Festa Major MOLTES GRÀCIES!!!
sense vosaltres això no seria possible...

•Agrupació coral Talamanca
•Agrupació de defensa forestal Bages Oriental
•Assoc. d’amics per al desenvolupament de Talamanca
•Club Esportiu Talamanca.
•Penya Blaugrana Gerard Piqué
•Talactiva

2018

Festa Major

Talamanca

Benvolguts i benvolgudes,
És un plaer saludar-vos un any més amb motiu de la
nostra Festa Major.
El programa que teniu a les mans és, com sempre, fruit
de l’esforç i de les ganes de col•laborar d’unes quantes
persones que treballen desinteressadament i amb tota
la il•lusió del món perquè la Festa Major sigui un èxit on
tothom s’ho passi d’allò més bé.
És cert que el país no està vivint moments d’especial
alegria ni optimisme, però entre tots, i a Talamanca
encara més, hem d’intentar que res ens impedeixi fer
vida normal i gaudir de les nostres tradicions. I dic que
a Talamanca encara més perquè la nostra Festa Major inclou, des de fa uns anys, la commemoració de la
Batalla de Talamanca. Com cada 13 d’agost, retrem un
homenatge als patriotes que van lluitar per Catalunya.
Enguany, i com no podria ser d’una altra manera, farem
extensiu aquest homenatge als presos polítics i tots els
exiliats, i també a les seves famílies, que estan passant
per moments molt complicats només per defensar la
democràcia.
Cadascú de nosaltres viurà la seva pròpia Festa Major.
Desitgem que tots i totes hi trobeu activitats que us
facin gaudir i en les quals us vingui de gust participar.
Per això en el meu nom i en el de tot l’Ajuntament us
animo a viure la Festa Major, a sentir-la i a fer-vos-la
vostra.
Bona Festa Major!

d e l 12 a l 15 d ’a g o st

Josep Tarín Canales
Alcalde

Dissabte,

28

de juliol

Pl. del Raval
23.00h Revetlla de Sant Jaume, coca i cava i DJ Cardús

Divendres,

10

d 'agost

Terrassa de Les Voltes
22.00h Cinema a la fresca amb la pel·lícula:
“Señor, dame paciencia” (per a tots els públics)

Dissabte,
Casal
12.00h

11

d 'agost

Entrega de premis concurs de fotografia

Poliesportiu
17.30h Futbol menuts
Casal
19.30h Cinema infantil amb la pel·lícula “Del revés” de
Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures
(per a tots els públics)

Era del Castell
21.30h Sopar Groc

Diumenge,

12

d 'agost

Poliesportiu
Matí
Competicions esportives		
Pl. del Raval
12.00h Traca i pregó a càrrec de l’escriptora Rosa Maria
Pascual Sellent

13.00h

Concurs de tapes

Pl. de l’Església- Ànecs
17.00h Cercavila amb el grup “Batucada shangó”
i refrigeri
Poliesportiu
19.30h Futbol nens/nenes
Pl. del Raval
23.00h Discoteca amb el DJ Cardús. Preu: 3€*

Dilluns,

Casal
10.00h

13

d 'agost

Concurs de dibuix/pintura

Poliesportiu
Matí
Competicions esportives
Monument 1714
19.30h Acte commemoratiu 1714, amb la presència
del Molt Honorable President Quim Torra.
Pl. del Raval
22.00h Gimcana nocturna

Dimarts,

14

d 'agost

Poliesportiu
Matí
Competicions esportives
Pl. de l’Església
12.00
Sardanes amb la cobla “Ciutat de Cornellà” i homenatge al sardanista talamanquí Josep Plans Toscas

Pl. del Raval
17.30h Festa infantil: balls, xocolatada i animació
a càrrec de Roger Canals
Poliesportiu
19.30h Futbol nens/nenes
Pl. del Raval
23.00h Ball de Gala amb l’orquestra
“Xarop de nit” i demo show de ball amb Marc i Irina.
Preu: 5€*

Dimecres,

15

d 'agost

Església
10.30h

Missa solemne amb concert de la Coral Talamanca

Piscina
12.30h

Jocs aquàtics

Pl. de a Raval
20.00h Botifarrada, entrega de premis i havaneres
amb el grup “Barca de mitjana”. Preu: 7€

Dissabte,

18

d 'agost

Pl. dels Ànecs
20.00h Sopar de Germanor. Animació a càrrec del
grup “SA Parranda”. Preu: 8€

Per al Ball de Gala i la Discoteca els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats dels pares o d’un adult
responsable i lliurar la corresponent autorització en el moment d’accedir al recinte, tal i com diu el decret 112/2010
de la Generalitat de Catalunya que regula les activitats recreatives i espectacles musicals. L’autorització es pot
aconseguir a les oficines municipals o al web municipal (www.talamanca.cat)

Notes informatives:
Entrades:
els preus de les entrades al ball de gala i la discoteca són per majors de 14 anys.
Taules i cadires:
preu d’1 taula + 6 cadires=60€; cadira extra: 10€ per tots els dies de festa major; 4€/un únic
dia. La venta es realitzarà a les Voltes.
Competicions esportives:
les llistes per apuntar-vos a les competicions de pales i de petanca les trobareu als vestidors
del Club Esportiu. Les persones que no són sòcies del Club Esportiu però que participen al
concurs de pales, es podran dutxar a l’acabar el partit.
Concurs de tapes
Què cal fer si vull participar?
•Tenir de 0 a 100 anys d’edat;
•Apuntar-te a la llista que es troba a Les Voltes.
•Cal que elaboris una tapa per a 60 persones com a mínim (mida individual – ‘Montadito’);
•Portar les tapes a la Plaça del Raval el diumenge 12 d’agost a les 12.30h, com a màxim, i
col·locar-la a la taula. Allà hauràs d’apuntar el nom de la teva tapa en un cartellet. Us demanem
que sigueu molt puntuals perquè a les 13h es puguin començar a vendre els tiquets. En el
moment de portar la tapa rebreu 20€ per cobrir part de les despeses.
•Marcar una creu al teu número de tapa al tiquet que et portaran les persones que la vinguin
a degustar. Com a màxim en poden menjar 3; si el tiquet ja té 3 creus ja no podran degustar
la teva tapa.
Què cal fer si vull degustar les tapes?
•Comprar el tiquet de 3€ a l’entrada de l’embalat. Els tiquets es començaran a vendre a partir
de les 13h. Amb aquests 3€ podràs degustar un màxim de 3 tapes. Si en vols degustar més
hauràs de comprar un altre tiquet. També hi haurà un tast de vins; cada copa valdrà 1€ que
pagareu directament al sommelier.
•Al final del tastet caldrà que marquis la tapa que t’ha agradat més i dipositis el tiquet a l’urna
que estarà situada a l’entrada de l’embalat.
•L’entrega del premi a la tapa més votada es farà el dimecres 15 d’agost.

