
CURSA DE MUNTANYA
    Sortida des del Poliesportiu

Dimarts 11 d’agost

TRACA
     Plaça del Raval

GRAN PREGÓ DE FESTA MAJOR
     Plaça del Raval

COMPETICIONS ESPORTIVES INDIVIDUALS
     Club Esportiu

NIT D'ÒPERA "O sole mio! Nit de napolitanes", a càrrec 
de Carles Cosías (tenor), Laetitia Barbera (mandolina) i 
Josep Buforn (piano). 
     Era del Castell

BALL EN LÍNIA
     Poliesportiu

19.30h  

12:00 h 

12:30 h 

GIMCANA ESPORTIVA
     Camp de futbol

19:30 h 

22:00 h 

COMPETICIONS ESPORTIVES INDIVIDUALS
     Club Esportiu

CONCURS DE DIBUIX
     Casal del Poble

CONTES I CANÇOS AMB EN TINET
     Poliesportiu

Matí -
Tarda

MEMORIAL 1714: ACTE COMMEMORATIU 1714
    Memorial 1714

19:00 h

Matí -
Tarda

12:00 h

19:00 h

HAVANERES I ROM CREMAT amb el grup “Mar i Vent”
     Poliesportiu

22:30 h

Benvolgudes i benvolguts,

Tal i com tots us deveu imaginar, aquest ha sigut -està sent, de fet- un 
any molt complicat per a tothom, a tots els nivells. A Talamanca, tot i 
haver tingut la sort de no patir cap cas de Covid-19, també ens n'hem 
sentit. L'aturada de l'economia, les restriccions de mobilitat, l'angoixa per 
no poder veure alguns éssers estimats... La Festa Major, com és natural, 
també s'ha vist afectada. Aquest 2020 hi trobareu menys actes, i la 
manera de participar-hi serà molt diferent del que estem acostumats. 

Fins al darrer moment hem estat valorant quines activitats podíem tirar 
endavant, i de quina manera. Sent conscients de quina és la situació i de 
les limitacions que aquesta comporta, hem cregut que valia la pena, dins 
de les nostres possibilitats, organitzar alguns actes que ens permetin 
retrobar-nos i gaudir tots plegats. Sempre, és clar, respectant totes les 
mesures de prevenció, ben conegudes per tothom.

Enguany la Festa Major tindrà menys actes de l'habitual, i amb tota 
probabilitat serà l'any que més gent hi participarà. Us convidem a totes i 
a tots a aprofitar-ho, a gaudir de les activitats i de tot el que s'organitzi. 
S'ha dit molt, durant aquest confinament que hem patit, que les coses ja 
no tornarien a ser com abans, i que potser ens serviria també per tornar a 
valorar com toca les coses importants de debò. Pel que fa a Talamanca, i 
a la seva Festa Major, aprofitem-ho i gaudim de l'oportunitat que tenim, 
com cada any, de retrobar-nos tots plegats. El més important de la Festa 
Major són les persones que hi han participat i que hi participen: la gent 
que estima Talamanca.

Bona Festa Major a tothom!

CINE “La Llamada”
     Terrassa de Les Voltes

22.00 h 

COMPETICIONS ESPORTIVES INDIVIDUALS
     Club Esportiu

Matí -
Tarda

Continua al darrera >>

9.00 h 

MISSA
     Esglèsia de Santa Maria

10.00 h 

Dimecres 12 d’agost

Dijous 13 d’agost

Divendres 14 d’agost

Dissabte 15 d’agost



Matí -
Tarda

FESTA INFANTIL I BERENAR amb Jaume Barri
     Poliesportiu

19.00 h 

MICROTEATRE "Papa, l'he cagat", "L'herència" i 
"Una visita al psicòleg" / Grup de teatre Navarcles 
amb text i direcció de Xènia Sellarés 
     Poliesportiu

22.00 h 

TRIAL BICI PER MENUTS I NO TAN MENUTS10.00 h 

COMPETICIONS ESPORTIVES INDIVIDUALS
     Club Esportiu

Matí -
Tarda

COMPETICIONS ESPORTIVES INDIVIDUALS
     Club Esportiu

19.30 -
20.30h

ZUMBA amb Sunamy
     Poliesportiu

Aquest programa està subjecte a canvis, segons la meteorologia i/o imprevistos.
L’elaboració d’aquest programa d’actes ha estat condicionada per l’exigència de 
mantenir mesures de protecció i seguretat anti-Covid.

Es prega a totes les persones assistents que respectin aquestes mesures pel bé de 
tothom i que segueixin les indicacions de l’organització.

L’organització es reserva el dret de cancel·lar qualsevol espectacle en qualsevol moment 
si els assistents no respecten aquestes mesures.

Cal portar mascareta (en cas de tenir més de 6 anys d'edat) i mantenir la distància 
de seguretat de 2 metres.  

No hi haurà servei de barra de bar ni de vàter en cap dels actes.

Als actes no s’hi podrà assistir a peu dret: tots els assistents hauran d'estar asseguts.
Cal evitar aglomeracions de gent a l'inici i al final dels actes.

Per reservar entrades pels actes de l'òpera, el cine, les havaneres i el teatre cal enviar un 
correu electrònic a la direcció talamancafembondat2020@gmail.com, indicant l'acte 
(òpera, cine, havaneres, teatre), nom i cognoms, edat, DNI, telèfon de contacte i 
direcció postal de totes les persones per les que es demana entrada, a partir del dijous 6 
d'agost i fins com a molt tard, 24h abans de l'inici de l'espectacle.
En cas d'haver-hi més places demanades que disponibles es prioritzaran les reserves que 
hagin arribat primer i les de les persones ubicades a Talamanca.

L’organització confirmarà la reserva al correu electrònic que l'ha demanada.

A l'entrada de l'acte es verificarà que qui hi vulgui assistir tingui la reserva confirmada i 
se li comprovarà la temperatura.

L'accés als espectacles s'obrirà 30 min abans que comencin.

Si us plau, abstingueu-vos de venir a l'acte en cas de no haver fet el procediment de 
reserva complet o si heu sofert simptomatologia rellevant en els últims 15 dies.

 de l’11 al 16 d'Agost · 2020

Seguirem celebrant!

Dibuix: Júlia Torrell

Diumenge 16 d’agost

Fem Bondat
I SORTIRÀ RODAT

Agrair a totes les persones i associacions de Talamanca que fan possible la nostra labor.


